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Voorwoord 
 
Bij het terugkijken op een jaar is het altijd verleidelijk om te zoeken naar historische gebeurtenissen of 
activiteiten die dat specifieke jaar kenmerken. Voor het jaar 2020 hoeven we daar niet naar te zoeken. 
Dat was een heel bijzonder jaar, dat in het collectieve geheugen van de mensheid gegrift zal blijven 
staan als het jaar waarin de wereld op slot ging. 
 
Juist in het jaar waarin we uitbundig zouden vieren dat we al 75 jaar in vrijheid leven, waren er maar 
nauwelijks evenementen en publieksactiviteiten mogelijk. Het culturele leven kwam praktisch tot 
stilstand en de vrijetijdssector, die voor Drenthe als gastvrije, toeristische provincie van levensbelang 
is, kreeg zware klappen. Klein lichtpuntje daarbij was wel de opleving in de zomer, waarin Drenthe 
door veel Nederlanders is (her-)ontdekt als prima vakantiebestemming. 
In het voorjaar speelden onze ziekenhuizen een goede rol in het opvangen van patiënten elders uit 
het. En hoewel bijvoorbeeld de sluiting van de scholen en de horeca en het bezoekverbod in 
verpleeghuizen hard aankwam en hier en daar ook leidde tot schrijnende gevallen, kwam corona voor 
de meeste Drenten nog niet heel dichtbij. In het najaar werd dat heel anders en langzamerhand kende 
iedereen wel mensen in de directe omgeving die het hadden of hadden gehad. 
 
Juist in dat bijzondere jaar hebben we ook als provincie een transformatie meegemaakt die we ons 
voor 2020 maar nauwelijks konden voorstellen. Verreweg het grootste deel van het jaar hebben 
medewerkers van de provincie thuisgewerkt, al dan niet in combinatie met het geven van 
thuisonderwijs aan hun kinderen. De meeste vergaderingen van het Drents Parlement waren digitaal. 
Hoewel dat technisch niet altijd vlekkeloos verliep, lukte het wel om de provincie te blijven besturen. 
 
Juist in het jaar waarin alles werd overschaduwd door dat ene thema, is het gewone werk heel hard 
doorgegaan en hebben ambtelijke organisatie, bestuur en parlement niet alleen een uitgebreide 
Investeringsagenda tot stand gebracht, maar ook de uitwerkingen daarvan, zoals de Sociale Agenda, 
het Regiostedenfonds, de Woonagenda, voorstellen op het gebied van de Energietransitie en een 
nadere uitwerking van de Agenda Boer, burger en biodiversiteit. De Economische Koers, de 
Cultuurnota, het Mobiliteitsplan en de nieuwe Financiële Verordening zijn in dit bijzondere jaar 
vastgesteld. En er is vanaf zolderkamers en keukentafels heel hard doorgewerkt aan het 
stikstofdossier, de implementatie van de omgevingswet en de Regionale Energie Strategie. 
 
Juist in dit bijzondere jaar hebben we als provincie ook kunnen ontdekken waar we een extra 
meerwaarde kunnen hebben. Met het Drents Noodfonds cultuur hebben we musea en podia kunnen 
helpen om in te spelen op de coronamaatregelen en we hebben, samen met gemeenten een bijdrage, 
kunnen leveren aan het instandhouden van de Drentse culturele basisstructuur. Met het snelloket 
Vrijetijdseconomie konden we ondernemers in de vrijetijdssector een steuntje in de rug geven. Als 
plus op de Investeringsagenda dragen we bij aan de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de 
regiosteden en investeren we extra in fietsen in de provincie. En vanuit de Sociale Agenda kunnen we 
een bijdrage leveren aan het herstel, bijvoorbeeld ook door uitvoering te geven aan de statenbrede 
motie ‘Frisse start na corona’. 
 
Juist ook over dit bijzondere jaar leggen we in deze Jaarstukken 2020 verantwoording af en geven we 
inzicht in de resultaten van de inzet. Daarbij spreken we grote waardering uit voor de manier waarop 
de medewerkers van de provincie ervoor hebben gezorgd dat het werk door kon blijven gaan. Ook 
danken wij Provinciale Staten voor de samenwerking die wij, ook in dit bijzondere digitale jaar, als zeer 
prettig hebben ervaren. Want, vrij naar een bekende jeugdboekenschrijver uit de tijd toen het woord 
digitaal nog niet eens bestond: Het was een bijzonder jaar. En dat was het… 
 
College van gedeputeerde staten van Drenthe 
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Inleiding 
 
De Jaarstukken 2020 bestaan uit het jaarverslag (programmaverantwoording en paragrafen) en de 
jaarrekening (het overzicht van baten en lasten en de balans). Voor de indeling is 
de opzet van de Begroting 2020 gevolgd waarin 9 programma’s zijn opgenomen. In 2020 resteert na 
het verrekenen van budgetten met achterliggende reserves en het saldo van voorstellen met 
betrekking tot overheveling van budgetten naar 2021 een vrij besteedbaar resultaat van  
€ 2.696.450,--. Wij stellen voor het overgebleven rekeningsaldo toe te voegen aan de 
Financieringsreserve. Een nadere specificatie van de verschillen tussen begrote en gerealiseerde 
saldi groter dan € 50.000,-- is te vinden in paragraaf II.2. Toelichting op het overzicht van baten en 
lasten in de rekening van 2020. 
 
Het rekeningsaldo vóór verwerking van mutaties in de reserves bedraagt € 25.516.479,-- positief. 
De belangrijkste afwijkingen, zowel positieve als negatieve, zijn over diverse programma's verdeeld. 
Het blijft mede door externe factoren lastig in te schatten wat uiteindelijk gerealiseerd gaat worden. Dit 
ondanks het feit dat de begroting 2020 diverse keren is aangepast via twee actualisaties en één 
bestuursrapportage.  
De coronacrisis heeft ontegenzeggelijk ook zijn uitwerking gehad op het dagelijks werk van de 
provincie. Maar dat is geen verklaring voor de afwijkingen, waarvan met de staten was afgesproken 
om die juist verder te beperken.  
Intern is inmiddels een onderzoek uitgevoerd om in kaart te brengen waarom niet eerder is 
bijgestuurd. Op basis van een uitvoerige analyse heeft de directie inmiddels een verbeterplan in gang 
gezet. Zo worden de managementgesprekken geïntensiveerd, worden de uitvoeringsplannen voor de 
realisatie van de begroting 2021 aangescherpt en worden de bestedingsplannen onder de 
bestemmingsreserves geactualiseerd. Daarnaast waren wij al gestart met de vervanging van ons 
financiële systeem, waarmee wij management stuurinformatie en de projectadministratie willen 
verbeteren, zodat we tijdiger kunnen signaleren. Daarnaast willen we nog eens kritisch kijken of de 
begrotingsopzet vereenvoudigd kan worden.  
 
De grotere afwijkingen, zonder dat daar directe inkomsten tegenover staan, die hebben geleid tot het 
rekeningresultaat, betreffen posten binnen programma 2. Stad en platteland: ruimte bieden en richting 
geven, programma 3. Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten, programma 4. 
Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig en programma 7. Mensen en middelen. 
 
- Realisatie EHS (voordeel € 1.029.520,-- programma 2) 
- Milieukwaliteit Drenthe (nadeel € 2.521.316,-- programma 2) 
- Grondverwerving en functieverandering NNN (voordeel € 12.713.404,-- programma 2) 
- Ruimtelijk Economisch Programma (voordeel € 1.940.321,-- programma 3) 
- Bijdragen in kosten verkeers- en vervoersprojecten (voordeel € 1.304.935,-- programma 4) 
-  Doorbelasting personele kosten naar projecten (voordeel € 1.159.418,-- programma 7) 
 
De meeste voor- en nadelen worden verrekend met achterliggende reserves. Per saldo wordt 
voorgesteld € 19.070.115,-- aan reserves toe te voegen (zie voor de specificatie III.3 Bestemming van 
het resultaat). De stand van zaken wordt in de desbetreffende programma’s toegelicht. In de 
programmaverantwoording is per programma opgenomen welke bedragen worden toegevoegd/ 
onttrokken aan de achterliggende reserves. Hierdoor is beter inzichtelijk gemaakt welke bedragen 
binnen de programma’s met reserves worden verrekend en welke bedragen tot de voor- en nadelen 
van het rekeningsaldo behoren. In de paragraaf I.2.8 Reserves en voorzieningen is meer informatie 
over de reserves te lezen. Na verrekening met de reserves resteert een saldo van € 6.446.364,-- 
waarop het totaal van over te hevelen bedragen naar 2021 (€ 3.749.914,--) in mindering is gebracht. 
Het vrij besteedbaar resultaat bedraagt € 2.696.450,--. 
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De jaarstukken zijn onderverdeeld in het jaarverslag en de jaarrekening. Beide documenten geven 
Provinciale Staten (PS) de mogelijkheid om invulling te geven aan hun controlerende rol. 
Gedeputeerde Staten (GS) leggen door middel van de Jaarstukken 2020 verantwoording af over de 
uitvoering van Begroting 2020. 
 
Het jaarverslag bestaat uit: 
- de programmaverantwoording 
-  de paragrafen zoals voorgeschreven volgens het Besluit begroting en verantwoording. 
 
De jaarrekening bestaat uit: 
-  het overzicht van baten en lasten in de rekening en de toelichting 
-  de balans en de toelichting 
-  het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld 
 
Verder worden nog de "overige gegevens" verstrekt, waaronder de goedkeurende controleverklaring 
van de accountant. Net als vorig jaar is ook dit jaar weer het overzicht interbestuurlijk toezicht, kortweg 
IBT opgenomen. De provincie Drenthe heeft wettelijk de taak toezicht te houden op de uitvoering van 
wettelijke medebewindstaken door de Drentse gemeenten op die domeinen waarvoor de provincie als 
toezichthoudend orgaan is aangewezen. Dit overzicht geeft het oordeel aan van de sectorale 
provinciale toezichthouders, zoals dat is afgestemd met de gemeenten. 
 
Hierna beschrijven wij kort de onderdelen van de Jaarstukken 2020. 
 
De programmaverantwoording 
De programmaverantwoording is net als Begroting 2020 gebaseerd op de hoofdstukindeling van het 
Coalitieakkoord 2019-2023 “Drenthe, mooi voor elkaar!” De programma-indeling is: 
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: op zoek naar ruimte en draagvlak; 
6. Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig; 
7. Middelen en mensen. 
 
Aan deze programma's zijn nog twee extra programma's toegevoegd voor de informatie over enige 
integrale opgaven. Deze programma's zijn: 
8. Integrale opgaven;  
9. Investeringsagenda. 
 
De programma's zijn weer onderverdeeld in beleidsopgaven en vervolgens zijn die ingedeeld naar 
doelstellingen. Hiermee is de indeling van de Begroting 2020 precies gevolgd.  
In de programmaverantwoording is per programma de beleidstekst van het betreffende programma 
opgenomen, zoals die in Nota van aanbieding bij de Begroting 2020 stond vermeld. Daarnaast is per 
programma een toelichting opgenomen waarin staat welke onderwerpen binnen het betreffende 
programma zijn opgenomen. Aan het begin van elk programma zijn de totale lasten en baten van het 
betreffende programma opgenomen. Daarbij is procentueel aangegeven wat het aandeel van het 
programma is ten opzichte van alle programma’s samen. Dit geeft een indicatie van het financieel 
belang ten opzichte van het geheel. 
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Resultaten 
Per programma/beleidsopgave/doelstelling wordt ingegaan op de realisatie van doelstellingen en 
resultaten die in de Begroting 2020 zijn opgenomen. In de eerste twee kolommen zijn de 
doelstellingen en te behalen resultaten vanuit de Begroting 2020 opgenomen. In de 
kolommen daarna is in het geel de realisatie van de resultaten opgenomen. Vervolgens is de status 
van het resultaat aangegeven. Die icoontjes kunnen groen, oranje of rood zijn. 
 

Symbool Basisbegrip/interpretatie/duiding 
 
 
  Volgens verwachting/planning.  

- Doel/resultaat wordt/is behaald binnen de afgesproken tijd, kwaliteit  en middelen 
en zonder noemenswaardige risico’s. In de jaarstukken hoeft er geen toelichting 
gegeven te worden; er zijn immers geen afwijkingen 

   
 
    Aandachtspunt/ opletten / vertraging.  

- Doel/resultaat wordt/is (mogelijk) niet gehaald binnen de afgesproken tijd en 
kwaliteit, maar is nog wel acceptabel. Gemeld wordt wat er wel bereikt is en er 
wordt een een plausibele verklaring gegeven van de afwijking. 

 
 
   Bijsturen/ ingrijpen  

- Het geplande is niet gerealiseerd. Resultaat kan alleen worden bereikt door 
herallocatie van middelen (meer budget). Er wordt een verklaring gegeven van de 
afwijking. Er wordt/is een nieuwe afspraak gemaakt in die zin dat het doel opnieuw 
wordt geformuleerd en nieuwe resultaatafspraken worden gemaakt; een voorstel 
daarvoor is bijgevoegd. 

 
In de Bestuursrapportage 2020 hebben we gewerkt met een extra symbool voor afwijkingen die een 
directe relatie hadden met corona. Dit symbool hebben wij in de jaarstukken niet gebruikt. In plaats 
daarvan hebben wij de corona-gerelateerde afwijkingen tekstueel toegelicht. 
 
Daarnaast wordt, indien van toepassing, ingegaan op ontwikkelingen met betrekking tot de 
beleidsopgave. Dit kan een terugblik zijn, maar ook een ontwikkeling met het oog op de toekomst die 
voor PS interessant kan zijn. 
 
Hieronder is in een taartdiagram aangegeven wat de statussen zijn van de resultaten die in de 
Begroting 2020 zijn opgenomen, bij het opstellen van de Jaarrekening 2020. Geconcludeerd kan 
worden dat veel van de begrote resultaten ook daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Er zijn negenendertig 
resultaten met een oranje status en twee resultaten met een rode status. De niet gerealiseerde 
resultaten betreffen de volgende:  
 
- 20.3.5.01.07 In samenwerking met sociale partners starten wij een eerst pilot 
 gildeleren/meester-gezel in de kansrijke sectoren horeca en techniek 
- 20.4.1.02.03 Doorontwikkeling van GAE, wat betreft nieuwe verbindingen (scenario 
 toegangspoort Noord-Nederland), bedrijfsvoering, duurzaamheid en governance 
 
Op resultaatniveau is de afwijking toegelicht binnen de doelstellingen. 
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Ten slotte wordt aan het eind van elk programma aangegeven wat het beleid gekost heeft en wordt op 
grotere verschillen een toelichting gegeven. 
 
Hierna volgt een overzicht van de grotere afwijkingen, dit conform ''Statenstuk 2012-526 Advies 
uitgangspunten programmaplan begroting 2013''; deze afwijkingen worden bondig toegelicht. De norm 
voor de rapportage over afwijkingen ten opzichte van de door PS vastgestelde begroting is 
vastgesteld op € 250.000,-- op programmaniveau. Binnen de programma's worden de belangrijkste 
afwijkingen van meer dan € 50.000,-- op beleidsopgaveniveau toegelicht. Tevens is in het overzicht 
aangegeven waardoor de afwijking is veroorzaakt, in welke mate de provincie de afwijking heeft 
kunnen beïnvloeden en in welke mate doelen gehaald zijn. Het gaat dus niet alleen om de omvang 
van de afwijking. Voor de volledigheid geven we niet alleen bij onderbestedingen een toelichting, maar 
ook bij overschrijdingen. 

         

Omschrijving 
Saldo 

programma 
Toelichting 

nodig? Bedrag 
Voordeel / 

nadeel 
Resultaat 
behaald 
(ja/nee) 

Oorzaak 
overwegend 
(intern/extern 

Hoogte bedrag 
beïnvloedbaar 

(ja/nee) 
Saldo na 

verrekening 
reserves 

Programma 1. Besturen en 
samenwerken: kijkend over 
grenzen heen  1.013.581 Ja 

     
139.755 

Fractiewerkzaamheden   55.438 V Ja Extern Nee  

Bijdrage aan voorziening Appa   -244.833 N Ja Extern Nee  
Bijdragen in projecten 
Cofinancieringsreserve Europa   

873.826 V Nee Extern Nee  

Advertentiekosten   50.874 V Ja Intern Ja  
Totaal kleinere verschillen binnen 
programma   

278.277 V     
Programma 2. Stad en platteland: 
ruimte bieden en richting geven  11.926.879 Ja      -347.451 
Afwikkeling voorgaand jaar   88.053 V Ja Intern Ja  

Investeringsagenda; 
Toekomstgerichte landbouw 
ontwikkelagenda melkveehouderij 

  
-739.538 N Ja Extern Nee 
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POP3 Landbouw   187.808 V Ja Extern Nee  
Verbetering van de 
landbouwstructuur   503.385 V Ja Extern Nee  
Bijdrage Regiodeal Natuurinclusieve 
Landbouw   

200.000 V Nee Extern Nee  

Bijdrage Rijk IBP vitaal platteland   82.751 V Nee Extern Nee  

Uitfinanciering Natuur-overig   223.846 V Ja Extern Nee  

R-Realisatie EHS   1.029.520 V Nee Extern Nee  

Natuur algemeen   288.493 V Nee Intern  Nee  

P-Milieukwaliteit Drenthe   -2.521.316 N Nee Extern Nee  
Grondverwerving en 
functieverandering NNN   

12.713.404 V Ja Extern Nee  

Tijdelijke beheer grondbezit   90.846 V Ja Intern Ja  

Agrarisch natuurbeheer   205.776 V Ja Extern Nee  

Monitoring   140.196 V Nee Extern Ja  
Uitvoering Natuurbeschermingswet 
(NBW)   69.580 V Ja Extern Nee  

Impuls volkshuisvesting   -250.003 N Ja Extern Nee  

Kosten Omgevingswet   148.098 V Nee Extern Nee  

Ruimtelijke kwaliteit   222.561 V Ja Extern Nee  
Beleidsontwikkeling Regionaal 
waterplan   -136.335 N Ja Extern Nee  

Onderzoeken grondwatersystemen   -84.718 N Ja Extern Nee  

Aanpak Nitraatuitspoeling   50.540 V Ja Extern Nee  

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar   -420.501 N Ja Intern Ja  
Bijdrage aan voorziening 
Grondwaterheffing   

-104.413 N Ja Intern Nee  

Opbrengst grondwaterheffing   104.413 V Ja Extern Nee  

RUD projectkosten   -60.232 N Ja Extern Nee  

Bijdrage RUD   57.574 V Nee Extern Nee  

Bijdrage ODG   -191.253 N Ja Extern Nee  
Voorbereiden en uitvoeren 
overheidssaneringen door de 
provincie   

244.242 V Nee Extern Nee  

Aanpak asbestdaken   83.621 V Ja Extern Nee  
Totaal kleinere verschillen binnen 
programma   

-299.519 N     

Programma 3. Regionale economie 
en werkgelegenheid: kansen 
benutten  3.451.949 Ja 

     
938.434 

Bijdragen in projecten versterking 
economische structuur   

470.578 V Ja Extern Nee  

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar   53.905 V Ja Extern Nee  
Ontvangen huur   -70.215 N Ja Intern Ja  

Gebiedsontwikkeling (GAE)   88.480 V Nee Extern Nee  
Ruimtelijk Economisch Programma   1.940.321 V Ja Extern Nee  

DutchTechzone (v.h. Vierkant voor 
Werk)   858.894 V Ja Extern Nee  

Totaal kleinere verschillen binnen 
programma   

109.985 V     
Programma 4. Mobiliteit en 
bereikbaarheid: slim en veilig  3.653.031 Ja      462.945 
Bijdragen in kosten verk.- en 
verv.projecten (BDU)   

1.304.935 V  Ja Extern Nee  

Beleid   207.460 V  Ja Extern Nee  
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Instandhouden van onze bestaande 
infrastructuur op het gebied van 
leefbaarheid, mobiliteit en 
bereikbaarheid 

  
83.529 V Ja Intern Ja 

 

Zakelijke lasten   51.521 V Ja Extern Nee  

Schadevergoedingen   62.047 V Ja Extern Nee  
Zorgen voor veilige provinciale 
wegen   -109.180 N Ja Intern Ja  
Zorgen voor een duurzame 
leefomgeving rond de provinciale 
wegen   

165.022 V Ja Intern Ja  

Instandhouden van de infrastructuur 
van wegen (variabel onderhoud)   

627.114 V Ja Extern Nee  

Kosten spoor Emmen Zwolle   324.647 V Nee Extern Nee  

Instandhouden van onze bestaande 
infrastructuur van vaarwegen op het 
gebied van leefbaarheid, 
bereikbaarheid en mobiliteit 

  
76.681 V Ja Intern Nee 

 

Zorgen voor een schone, gezonde en 
mooie leefomgeving rond de 
vaarwegen   

-62.683 N Ja Intern Ja  

Instandhouden van de infrastructuur 
van vaarwegen (variabel onderhoud)   

466.228 V Ja Extern Nee  

Totaal kleinere verschillen binnen 
programma   455.710 V     
Programma 5. Klimaat en energie: 
op zoek naar ruimte en draagvlak  530.803 Ja      530.803 
Programma klimaat en energie   -222.167 N  Ja Extern Ja  

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar   752.970 V  Ja Extern Nee  
Programma 6. Levendig en 
sociaal: gezond, gelukkig en veilig  1.441.207 Ja      1.441.207 
Podiumkunsten, festivals en 
evenementen   65.717 V Nee Extern Nee  

Overige opbrengsten   923.697 V Nee Extern Nee  
Subsidies sociaal econ. ontwikk. en 
onderst.   

-237.098 N Nee Extern Nee  
Subsidieregeling krimp en 
leefbaarheid   397.500 V Nee Extern Nee  

Sport subsidies   -97.346 N Ja Extern Nee  
Subsidieregeling Sportevenementen 
Drenthe   

51.988 V Nee Extern Nee  

Totaal kleinere verschillen binnen 
programma   336.748 V     
Programma 7. Middelen en 
mensen  2.275.985 Ja      2.140.746 
Uitkering uit het Provinciefonds   304.484 V Ja Extern Nee  
Opbrengst opcenten op hoofdsom 
motorrijtuigenbelasting   

242.490 V Ja Extern Nee  

Overige financiële middelen   -532.300 N Ja Intern Ja  

Informatiearchitectuur - Applicaties   -68.343 N Ja Intern Ja  

I-beleid en Architectuur   77.402 V Ja Intern Ja  

Dienstverlening Drents Museum   -59.535 N  Ja Extern Nee  

Duurzame inzetbaarheid   203.246 V Ja Intern Ja  

Concernopleidingen   80.540 V Ja Intern Ja  

Organisatieontwikkeling   205.773 V Ja Intern Ja  

Directe personele inzet    -227.613 N Ja Intern Ja  

Bijdrage derden in salariskosten   391.263 V Ja Extern Nee  

Inzet ondersteunend personeel   44.822 V Ja Intern Ja  

Overige opbrengsten   128.092 V Ja Extern Nee  
Doorbelasting personele kosten naar 
projecten   

1.159.418 V Ja Intern Nee  
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loonvergoeding DVO Prolander   -119.589 N  Ja Extern Nee  

Bijdrage derden in salariskosten   159.203 V Ja Extern Nee  

Bodediensten   53.373 V Ja Intern Ja  

Vergaderservice en evenementen   76.439 V Nee Extern Nee  

Doorberekende kosten   -61.393 N Ja Intern Ja  

Kantoorbenodigdheden   -94.142 N Ja Intern Ja  
Totaal kleinere verschillen binnen 
programma   

312.357 V     

Programma 8. Integrale Opgaven  792.226 Ja      709.107 
RD ZO-Drenthe: Werken   141.512 V Ja Extern Nee  

RD ZO-Drenthe: Welzijn   -59.100 N Ja Extern Nee  
Uitvoering provincie Drenthe 
Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe   709.107 V Ja Extern Nee  

Totaal kleinere verschillen binnen 
programma   

707 V     

Programma 9. Investeringsagenda 
2019-2023 430.818 Ja      430.818 
Werkplan 2020 sociale agenda   62.125 V  Ja Extern Nee  

Noodfonds Cultuur   367.648 V  Ja Extern Nee  
Totaal kleinere verschillen binnen 
programma   

1.045 V  Ja Extern Nee  
Totaal rekeningsaldo voor 
verrekeningen met reserves  25.516.479       6.446.364 
 

De paragrafen 
In de paragrafen die in het Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) zijn 
voorgeschreven worden onderwerpen behandeld die van belang zijn voor het inzicht in de financiële 
positie van de provincie. Dit is inclusief de niet verplicht op te nemen paragrafen Reserves en 
voorzieningen en Europa. De voorschreven paragrafen bevatten een verslag van de realisatie van 
beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten en lokale heffingen. 
 
In de jaarstukken hebben wij geen aparte Corona-paragraaf opgenomen maar hebben ervoor gekozen 
om de afwijkingen en gevolgen van corona per programma in het jaarverslag te benoemen. Daarnaast 
gaan wij in de bestaande paragrafen waaronder, Weerstandsvermogen en risicobeheersing, 
Bedrijfsvoering en Verbonden partijen uitgebreid in op de effecten van de coronapandemie.  
 
Het overzicht van baten en lasten in de rekening 
Via vaststelling van de begroting autoriseren PS het college tot het doen van uitgaven. 
Over de realisatie daarvan wordt in het overzicht van baten en lasten in de rekening per programma 
verslag gedaan. Gezien het belang van een goed inzicht in de baten en lasten, worden de baten en 
lasten per programma weergegeven in een afzonderlijk overzicht. Daarnaast wordt een overzicht 
verstrekt van de saldi per programma. In een beknopt overzicht is per programma een specificatie 
opgesteld. De lasten zijn daarbij positief weergegeven en baten negatief. In de kolom verschil staat 
dan vervolgens het resultaat ten opzichte van de Begroting 2020 na wijziging. Zijn de bedragen in de 
kolom Verschil positief, dan is sprake van een voordeel en is het bedrag negatief dan betreft het een 
nadeel. 
 
De balans met toelichting en de overige gegevens 
Inzicht in de financiële positie is van belang, mede met het oog op de continuïteit van de provincie. 
Daarom besteden wij afzonderlijk aandacht aan de financiële positie, zoals deze te bepalen is op 
basis van de balans. Daarnaast geven wij onder de Overige gegevens, speciale aandacht aan de 
investeringen, de Verordening dwangsom (vereenvoudigd in opzet) en de voorgeschreven 
verantwoording Single information en single audit (Sisa), de verantwoording inzake de Wet normering 
topinkomens (WNT) en een overzicht IBT. 
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Kerngegevens 
     
Kerngegevens      
 2017 2018 2019 2020 
A. Sociale structuur     
Aantal inwoners 492.100 492.241 493.682 494.760 
Aantal huishoudens  215.127 216.373 217.831 219.301 
B. Fysieke structuur     
Oppervlakte (in km 2) 2.680 2.680 2.680 2.680 
Woningvoorraad  220.818 222.197 223.251 224.554 
Provinciale wegen (in km) 513 516 518 518 
Fietspaden (in km) 270 266 269 269 
Vaarwegen (in km) 177 177 177 177 
C. Financiële kerngegevens (in € * 1000)     
Totale lasten voor bestemming resultaat 279.919 266.159 280.835 259.251 
Totale baten voor bestemming resultaat 289.107 298.640 284.828 288.608 
Onttrekking aan reserves (saldo) -193 -21.757 7.396 -3.840 
Rekening resultaat na begrote mutaties 21.644 V 34.506 V 16.485 V 25.516 V 
Opbrengsten opcenten motorrijtuigenbelasting 
(MRB) 56.346 57.727 58.807 59.342 
Uitkering provinciefonds (inclusief 
Decentralisatie Uitkeringen) 164.827 142.562 156.510 162.348 
Omvang algemene reserves 36.485 45.510 63.297 62.512 
Omvang bestemmingsreserves 325.827 345.584 328.664 368.233 
Omvang eigen voorzieningen 14.163 13.751 14.368 15.249 
     
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag/Heerlen, peildatum 25-02-2021 
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Investeringsagenda 
 
De investeringsagenda 2016-2019  
De projecten en programma’s uit de Investeringsagenda bestrijken nagenoeg alle beleidsterreinen van 
de provincie. Met de Investeringsagenda zijn initiatieven gestart of versterkt en zijn investeringen 
uitgelokt door andere partijen in de provincie. Op basis van de projecten in de Investeringsagenda zijn 
onder meer verschillende regelingen en instrumenten in het leven geroepen zoals de regeling 
Herstructureringsfonds Ruimtelijke Kwaliteit, Investeringskader rondom GAE, regelingen in verband 
met fietsen (infrastructuur en fietsbeleving, voorzieningen en innovatie), Het Binnenstadsfonds, gelden 
voor musea, Bedrijvenregelingen, regeling voor aanleg van breedbandnetwerken, De expeditie voor 
energieneutraal wonen, subsidieregeling asbestdaken Drenthe, de Ontwikkelagenda melkveehouderij, 
Uitvoeringsregeling Impuls Volkshuisvesting, Subsidieregeling Vrije Tijdseconomie.  
 
Bij veel projecten zijn de resultaten tot stand gekomen onder aansturing en verantwoordelijkheid van 
derden. De provincie heeft met de investeringsagenda vooral als aanjager gefungeerd en heeft een 
veelvoud aan investeringen losgemaakt in de provincie. Veel van deze investeringen hebben een 
langdurig effect. Het gaat hier niet alleen om het directe, provinciale investeringsbedrag en het 
multipliereffect maar ook over de doorwerking in de komende jaren van deze investeringen.  
In de uitvoeringsinformatie bij de jaarrekening zijn de projecten uit de Investeringsagenda toegelicht 
en de effecten op verschillende thema’s gerapporteerd zoals verduurzaming, werkgelegenheid, 
sociale cohesie, bereikbaarheid en andere maatschappelijke ontwikkelingen.  
In de vergadering van Provinciale Staten van 11 november 2020 is het besluit genomen voor de 
Investeringsagenda PLUS 2020 – 2023 (statenstuk 2020-954). Daarin is ook besloten om de na 2020 
nog te besteden middelen voor de Investeringsagenda 2016 – 2019 toe te voegen aan programma 9 
van de begroting. Daarmee worden alle projecten en de middelen van de Investeringsagenda’s 
samengevoegd en gerapporteerd in één begrotingsprogramma. 
 
In de onderliggende tabel is de inzet van de provinciale middelen in de Investeringsagenda 
weergegeven.  
Project  Gereserveerd 

in 
Investerings- 

agenda  

Beschikbaar 
gesteld door 

PS 
Realisatie 
t/m 2019 

Realisatie 
2020 

Raming 
2021 

Raming 
2022 

Raming 
2023 

In reserve/  
Resultaat  

Totaal  

Mooie steden en dorpen 5.150 5.150 3.456 500 1.000   194 5.150 
Omgeving van de luchthaven 5.250 5.250 764 117 1.230 1.849 1.290  5.250 
Op fietse 6.055 6.055 5.873 180    2 6.055 
Krachtige binnensteden 13.000 13.000 13.000      13.000 
Werken aan de toekomst van 
Veenhuizen 750     750   750 
Onze musea 4.125 4.125 2.535 550 1.040    4.125 
Versterken van Drentse 
bedrijfsleven 7.000 7.000 5.605 1.184 210    

6.999 
Snel internet voor iedereen 9.000 9.000 8.720 -9    289 9.000 
Energieneutraal wonen 6.500 6.500 6.382 -2    120 6.500 
Drenthe asbestvrij 3.500 3.500 3.152 15 333    3.500 
Toekomstige landbouw 4.930 4.930 2.021 1.203 415 731 561  4.930 
De luchthaven 13.800 13.800 13.800      13.800 
Werken aan een gezonde 
woningmarkt 2.000 2.000 962 1.038     2.000 
IJsbaan Hoogeveen         0 
Vitale vakantieparken 6.500 6.500 473 498 3.585 1.943   6.500 
Regiodeal Zuid- en Oost-
Drenthe 2.940 2.900 2.900   

40   
2.940 

Totaal  90.500 89.710 69.643 5.274 7.814 5.313 1.851 605 90.500 



14 
 

I Jaarverslag 
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Programma 1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen 
heen 
 
In de Begroting 2020 schreven we over dit programma: 
 
Samenleving 
Nederland is in beweging. Samenwerking met gemeenten, waterschappen, omliggende provincies en 
ook kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties is meer nodig dan ooit. De 
opgaven uit ons Coalitieakkoord “Drenthe, mooi voor elkaar!” zijn leidend en bepalen met wie 
samenwerking op welk moment nodig is, welke structuur passend is en wat onze rol is. Ook 
inwonersparticipatie en de wijze waarop Provinciale Staten wordt betrokken is maatwerk.  
 
Interbestuurlijk 
We willen een sterk en zichtbaar Drents bestuur zijn, dat in staat is om problemen op te lossen op een 
wijze die aansluit bij de eisen van deze tijd. Enerzijds betekent dit dat we als Drentse overheden 
gezamenlijk optrekken, als één democratische overheid die betrokken, betrouwbaar, effectief en 
besluitvaardig is. Eén overheid die op transparante wijze bestuurt. Anderzijds vraagt dit om een 
bestuur dat een gepast antwoord geeft op vraagstukken als ondermijning en toenemende polarisatie. 
We zoeken binnen alle opgaven nadrukkelijk de verbinding, kansen en mogelijkheden om ons als 
provinciale overheid een betekenisvolle rol te laten spelen in zowel bestaande gremia, zoals 
Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en Regio Groningen Assen (RGA) als nieuwe 
samenwerkingsvormen zoals de Regio Zwolle en de Regiodeals.  
Voor het college staan goede bestuurlijke verhoudingen voorop. We hebben nauw contact met onze 
Drentse gemeenten, in Drenthe liggende waterschappen en omliggende provincies. Samen met onze 
medeoverheden bespreken wij wat er in de samenleving leeft en hoe we elkaar kunnen versterken in 
het realiseren van onze gezamenlijke ambities. Ons interbestuurlijk en financieel toezicht voeren we 
doelmatig uit.  
 
Public Affairs 
Onder Public Affairs verstaan wij al onze inspanningen om de Drentse doelen samen met onze 
partners te realiseren, bij de Rijksoverheid (Den Haag), Europa (Brussel) en de Europese regio’s 
(Nedersaksen in het bijzonder). De Duitslandagenda is in dit verband van groot belang. Wij willen als 
Drenthe zichtbaarder en succesvol zijn. Daarvoor participeren we in netwerken en zetten in op 
beleidsbeïnvloeding. We brengen focus aan in onze lobby in de zin dat wij ons richten op zaken die 
voor Drenthe zowel van belang als beïnvloedbaar zijn.  
We benutten de lopende Europese programma’s om onze doelstellingen te realiseren. De contouren 
voor de verdeling van EU-middelen na 2021 worden langzaam duidelijker. De inzet van het Rijk is 
cruciaal voor de middelen waarop Nederland aanspraak kan maken. Niet alleen wat betreft de 
middelen die vanuit de EU beschikbaar komen, maar ook als het gaat om de verantwoordelijkheid 
over het inzetten van deze budgetten (centraal of decentraal). We voeren daarom een stevige lobby 
richting Rijk en Europa om ook via de cohesiefondsen na 2020 voor Drenthe voor de realisatie van 
onze doelen zoveel mogelijk middelen te verkrijgen. 
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Dit is in 2020 aan dit programma gedaan: 
 
Samenleving 
Het Drents parlement is, als onderdeel van het provinciaal bestuur, in 2020 een experiment gestart om 
te leren hoe de groepen die in de netwerksamenleving op afstand van het provinciale bestuur en de 
politiek staan, toch mee kunnen doen in de regionale democratie. 
 

 
In een tijd waarin fysiek vergaderen niet gewenst is, is ook het Drents parlement overgestapt op 
digitaal vergaderen. Op deze manier kon de Drentse democratie doorgaan! 
 
Interbestuurlijk 
In 2020 zijn we doorgegaan met de lijn om binnen onze opgaven nadrukkelijk de verbinding, kansen 
en mogelijkheden te zoeken in bestaande gremia, zoals Samenwerkingsverband Noord-Nederland 
(SNN), Regio Groningen Assen (RGA), Regio Zwolle en de Regiodeals. Met de IT Hub zijn we een 
nieuw samenwerkingsverband gestart. 
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Koning Willem-Alexander op werkbezoek in Drenthe 
 
Samen met onze medeoverheden bespreken wij wat er in de samenleving leeft en hoe we elkaar 
kunnen versterken in het realiseren van onze gezamenlijke ambities. Werkbezoeken hebben we als 
college waar mogelijk digitaal uitgevoerd, maar helaas konden ook heel veel niet doorgaan. Na de 
zomer stonden de werkbezoeken vooral in het teken van de investeringsagenda plus inclusief het 
regiostedenfonds. 
 
Ons college heeft het wenselijk gevonden om de Drentse gemeenten te ondersteunen in hun oproep 
aan de Tweede Kamer om de zorgen over de toekomstige financiële positie van de gemeenten 
kenbaar te maken. Dit mede vanuit onze verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het openbaar 
bestuur op lokaal niveau. GS heeft voorafgaand aan het debat in de Kamer in een brief haar zorgen 
geuit. De vele brieven die de Kamer hierover heeft ontvangen hebben tot een aantal moties geleid.   
 
Public Affairs  
Ondanks de beperkte mogelijkheden om elkaar fysiek te ontmoeten in 2020 is er veel en effectief 
ingezet op onze Public Affairs, met name aangaande onze netwerken en beleidsbeïnvloeding ten bate 
van Drentse beleidsdoelen. Via de digitale snelweg hebben we bijvoorbeeld een lancering van de 
Investeringsagenda Waterstof Noord-Nederland 2.0 met woordvoerders in de Tweede Kamer 
bewerkstelligd, net als het opstellen van de Position Paper “Helemaal Nederland: te Klein voor Grote 
Verschillen" en andere, meer kleinschalige, lobbyactiviteiten. 

 
Successen 
Op 13 maart 2020 nam het kabinet maatregelen om de verspreiding van corona tegen te gaan. Het 
Drents parlement besloot daarop de fysieke vergaderingen voorlopig te staken. Op 7 april stemde de 
Eerste Kamer in met de tijdelijke Wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies (c.s.). 
Na een korte maar intensieve periode van voorbereiding is voor PS de eerste digitale 
commissievergadering gehouden op 6 mei 2020 (OGB). Na een korte hervatting van de fysieke 
vergaderingen in september, in een aangepaste Statenzaal, is in oktober opnieuw besloten digitaal te 
gaan vergaderen. Het Drents parlement past zich op deze manier aan, aan de ontwikkelingen rondom 
corona. 
- Zilveren Anjer uitgereikt aan presentator Albert Haar (Radio Drenthe). 
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- Definitieve vaststelling ‘Samenwerkingsagenda Nederland-Niedersachsen’. 
- Inwerkingtreding nieuwe koepelovereenkomst en DVO met OV-bureau (1 januari 2020). 
- Inwerkingtreding nieuwe koepelovereenkomst en DVO's met Prolander (1 maart 2020) 
- Evaluatie DVO-afspraken personele dienstverlening aan de RUD, daarna bijstelling van de 
afspraken.  
- De breed gedragen (in Nederland én Europa) opinie van het Comité van de Regio’s vanuit het 
Drentse Rapporteurschap Circulaire Economie Actieplan. 
- Ondersteuning bij in- en externe communicatie coronacrisis (o.a. website). 
- Bestuurlijke overleggen zijn waar mogelijk digitaal doorgegaan 
- Communicatiecapaciteit geleverd aan crisisorganisatie Veiligheidsregio Drenthe. 
- ‘Drenthe in debat’ in Assen (thema 75 jaar vrijheid).  
- Overleg met verschillende ministeries en woordvoerders in de Tweede Kamer om de negatieve 
gevolgen van de coronacrisis op onder andere economie, cultuur, leefbaarheid en natuurlijk de 
zorgsector zoveel mogelijk te beperken. 
- De gerealiseerde financiële middelen voor natuur en de spoorlijn Emmen-Rheine. 
- In samenwerking met VDG en ministerie van BZK een Roadshow georganiseerd voor Drentse 
bestuurders over de toekomst van het openbaar bestuur. 

 
Knelpunten 
Vanwege corona konden door het Drents parlement helaas geen fysieke initiatieven worden genomen 
of georganiseerd. 
- Aantal lobbyinstrumenten kan momenteel niet worden ingezet. 

 
  



19 
 

Toelichting programma 
Drenthe is een krachtige en zichtbare provincie. Goede bestuurlijke verhoudingen staan voorop. 
Bestuur en medewerkers van Drenthe staan midden in de samenleving, stellen kerntaken en 
maatschappelijke opgaven centraal en geven via flexibele samenwerkingsverbanden invulling en 
uitvoering aan de ambities uit het collegeakkoord. Provincie Drenthe borgt binnen haar 
verantwoordelijkheid een goed openbaar bestuur. Het interbestuurlijk en financieel toezicht wordt 
sober en proportioneel uitgevoerd. 

 
Stand resultaten 
Van de resultaten binnen dit programma is hier de status van de resultaten weergegeven. Op 
resultaatniveau is de afwijking toegelicht binnen de doelstelling. 
 

 

 
Lasten  Baten  

6.798.756 -27.232 
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 1 2 3 4 (3-4)

 Realisatie
 2019

Primitieve 
begroting 2020

Begroting 2020 na 
wijziging

Realisatie 2020 Verschil

Totaal lasten 16.939.601 6.003.025 7.804.746 6.798.756 1.005.990

Totaal baten -379.507 -19.640 -19.640 -27.232 7.592

Saldo 16.560.095 5.983.385 7.785.106 6.771.525 1.013.581

 

 

Beleidsopgave: 1.1  PS: PS vervullen hun eigen rol en geven hieraan zowel 
binnen het (provinciaal) bestuur als binnen de Dren tse samenleving invulling 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status realisatie met toelichting 

201101 Focus op de eigen 
bestuurlijke rol van Provinciale 
Staten ("het Drents parlement") 

Versterken van de rol van het 
Drents Parlement, als 
volksvertegenwoordiger binnen het 
provinciaal bestuur, door onder 
andere het (laten) doen van 
onderzoek, het organiseren van 
Statenontmoetingen en het 
actualiseren en ontwikkelen van 
nieuwe instrumenten. 

In 2020 is een onderzoek 
uitgevoerd naar de bevoegdheden 
en beleidsruimte van het Drents 
Parlement op verschillende 
beleidsterreinen. Met de uitkomsten 
van het onderzoek is de 
masterclass "Staten aan zet" 
georganiseerd. Deze zal in 2021 
een vervolg krijgen. 

   

 
 

 

 

   

Vergroting van de aandacht voor en 
betrokkenheid bij verbonden 
partijen, door onder andere het 
(laten) doen van onderzoek en het 
organiseren van werkbezoeken 

De werkgroep verbonden partijen is 
in 2020 tweemaal bij elkaar 
geweest. De werkgroep heeft input 
geleverd over de vernieuwde 
handreiking verbonden partijen. 
Vanwege de coronacrisis zijn de 
werkbezoeken/ 
informatiebijenkomsten van drie 
verbonden partijen naar 2021 
verschoven. 

   

 
 

 

 

   

Ondersteuning bij complexe 
besluitvormingsprocessen (o.a. met 
PS-regeling grote projecten) en de 
ontwikkeling van eigen initiatieven 

In het eerste kwartaal van 2020 
hebben de fracties uit het Drents 
parlement, in het kader van het 
proces om te komen tot de nieuwe 
investeringsagenda, ideeën voor 
projecten aangeleverd en hebben 
er rondetafelgesprekken 
plaatsgevonden tussen GS en PS. 
De uitkomsten zijn door GS 
meegenomen in het Statenvoorstel 
over de Investeringsagenda Plus 
2020-2023. 

   

 
 

 

 

   

201102 Optimalisering van de 
informatie- en beoordelingspositie 
van Provinciale Staten 

Adviezen van de 
Statenwerkgroepen aan PS over 
o.a. de inrichting van de planning- 
en controldocumenten, de rol van 
PS in de veranderende 
samenleving en de invloed van 
Europa bij strategische 
onderwerpen. 

In de statenwerkgroep 
programmabegroting is aandacht 
besteed aan de leesbaarheid en 
inrichting van de P&C documenten. 
Ook is aandacht besteed aan de 
verschillen in informatiebehoefte 
tussen PS en GS en wat dit 
betekent voor de mate van 
concreetheid van de doelstellingen 
in de begroting en in sectorale 
nota's.  
In de statenwerkgroep 
veranderende samenleving is de 
doorontwikkeling van de visie 
veranderende samenleving aan de 
orde geweest. De werkgroep heeft 
aangegeven te willen leren hoe zij 
de groepen inwoners die in de 
netwerksamenleving op afstand van 
het provinciale bestuur en de 
politiek staan, toch mee kunnen 
laten doen in de regionale 
democratie. Hiervoor is eind 2020 
gestart met een experiment. 
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Oplegnotities, flexnotities, 
feitenoverzichten en Statenmemo's 
bij strategische beleidsdocumenten 
en planning- en controldocumenten 

In 2020 zijn oplegnotities gemaakt 
bij de jaarstukken 2019, 
voorjaarsnota 2020 en begroting 
2021 en bij het Statenvoorstel 
Economische koers 2020-2023. 
Rond het thema bollenteelt in 
Drenthe is een feitenoverzicht 
opgesteld. 

   

Politiek-bestuurlijk actuele 
evaluatie- en panelonderzoeken 

In 2020 zijn er vier 
panelonderzoeken uitgevoerd: een 
inwonerpeiling ten behoeve van de 
investeringsagenda, tweemaal een 
peiling naar de effecten van de 
corona-maatregelen en een 
leefbaarheidsmonitor (op verzoek 
van CMO STAMM; vragen 
opgenomen over de mobiliteit en 
het vervoersgedrag in Drenthe). 
In 2020 heeft Provinciale Staten 
ingestemd met de samenwerking 
met Trendbureau Drenthe rond het 
Drents Panel dat wil zeggen 
gezamenlijke verantwoordelijkheid 
voor gebruik, beheer en onderhoud 
van het Drents Panel. Op 10 
december 2020 is de 
samenwerkingsovereenkomst 
getekend. 
In 2020 is een evaluatieonderzoek 
afgerond naar de invulling van de 
informatiepositie door PS bij de 
uitvoering van het Provinciaal 
Verkeers- en Vervoersplan 2007-
2020. 

   

 
 

 

 

   

201103 Focus op de Drentse 
samenleving: Provinciale Staten 
communiceren transparant en zijn 
toegankelijk en zichtbaar 

Uitnodigende website van het 
Drents parlement, met actuele en 
heldere informatie 

De website van het Drents 
parlement is ingezet om de 
inwoners actief te informeren over 
de keuzes die vanwege corona 
gemaakt zijn ten aanzien van fysiek 
of digitaal vergaderen en de 
gevolgen hiervan voor de inwoners 
(zoals digitaal inspreken). 

   

 
 

 

 

   

Toegenomen belangstelling voor 
het Drents Parlement (deelnemers 
Gast van de Staten, 
scholenprojecten, volgers op social 
media, bezoekers website) 

Overeenkomstig de richtlijnen van 
het RIVM is besloten om vanaf 
maart geen fysieke bijeenkomsten 
meer te organiseren voor inwoners 
op het provinciehuis. Dit betekent 
dat vanaf dat moment geen edities 
van Gast van de Staten en geen 
Scholierendebatten meer hebben 
plaatsgevonden. Om het contact 
met de samenleving vast te 
houden, is in deze periode het 
gebruik van sociale media 
toegenomen. Bijvoorbeeld met de 
online rubriek waarin een Statenlid 
zich voorstelt: Statenlid in Beeld. 

   

 
 

 

 

   

De externe communicatie bereikt 
een grotere groep mensen, door 
gebruik te maken van meer 
beeldmateriaal, korte(re) teksten en 
verschillende communicatiekanalen.

Omdat de fysieke bijeenkomsten 
niet door konden gaan, is in deze 
periode extra ingezet op digitale 
communicatie. Hierbij wordt continu 
een afweging gemaakt welke 
boodschap gecommuniceerd wordt 
en in welke toon, passend bij de 
doelgroep. Een voorbeeld hiervan 
is de brede communicatie rondom 
het onderwerp 'agenderingsrecht, 
met o.a. een interview gepubliceerd 
in de regionale huis-aan-
huisbladen. 
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Beleidsopgave: 1.2 CvdK: Goed functioneren als rijk sorgaan en boegbeeld 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status realisatie met toelichting 

201201 Goede invulling van 
rijkstaken, medebewindstaken en 
representatieve taken 

Uitvoering van wettelijke taken op 
het gebied van veiligheid, inclusief 
deelname aan het Regionaal 
Informatie en Expertisecentrum 

De wettelijke taken op het gebied 
van veiligheid inclusief deelname 
aan het Regionaal Informatie en 
Expertisecentrum zijn uitgevoerd.  
Vanuit dit samenwerkingsverband 
is de CvdK: 
- Initiator en inleider van een 
bewustwording sessie met 
medewerkers van de noordelijke 
notariaten; 
- Initiator en inleider van een 
bijeenkomst voor de Drentse 
burgemeester ten behoeve van de 
versteviging aanpak ondermijning 
op vakantieparken; 
 
De CvdK heeft deelgenomen aan 
de bestuurlijke afstemming tussen 
de Drentse gemeenten in de 
aanpak van de Covid19-crisis. 

   

 
 

 

 

   

Uitvoering van werkbezoeken en 
representatietaken 

- In 2020 hebben – met 
inachtneming van de 
Covidmaatregelen – fysieke en 
digitale werkbezoeken en 
representatietaken plaatsgevonden. 
- Twee ambassadeursbezoeken 
hebben plaatsgevonden 
(ambassadeur Verenigde Staten en 
India). Eén ambassadeursbezoek 
(ambassadeur China) is door de 
Covidmaatregelen komen te 
vervallen.  
- Ondersteuning geleverd aan het 
Koninklijk bezoek aan 
vertegenwoordigers uit de  
culturele- en vrijetijdssector in 
Drenthe waarin is gesproken over 
de impact van corona op deze 
sectoren. 

 
 

 

 

   

CvdK is aanspreekpunt voor 
bestuurlijke integriteit 

Bestuurlijke integriteit is een vast 
onderdeel van de jaarlijkse 
gesprekken met burgemeesters. 

   

 
 

 

 

   

Ordelijk verloop van procedures 
voor (her) benoemingen en ontslag 
van burgemeesters 

Voor drie burgemeesters is in 2020 
de herbenoemingsprocedure 
opgestart. Burgemeesters Thijsen 
en Out zijn herbenoemd. De 
herbenoeming van burgemeester 
Seton staat gepland in 2021. 
Daarnaast is dijkgraaf Schoonman 
van het waterschap WDO Delta 
geïnstalleerd. 

   

 
 

 

 

   

Advisering over de voorstellen voor 
het verlenen van Koninklijke 
onderscheidingen (lintjes), over 
predicaten Koninklijk en 
Hofleverancier, en ook over 
Koninklijke erepenningen. 

In 2020 zijn 154 aanvragen 
behandeld voor het Prins Bernhard 
Cultuurfonds Drenthe waarvan 119 
aanvragers een toekenning hebben 
ontvangen met een totaal bedrag 
van € 362.924 
 
Bij de Algemene Gelegenheid van 
2020 zijn 80 Koninklijke 
onderscheidingen uitgereikt en bij 
Bijzondere Gelegenheid zijn 28 
Koninklijke onderscheidingen 
uitgereikt 
Vijf uitreikingen bij Bijzondere 
Gelegenheid hebben niet 
plaatsgevonden in 2020 in verband 
met de maatregelen rondom Covid-
19. Deze staan nog op de rol voor 
uitreiking in 2021. 
Eén predicaat Hofleverancier is in 
2020 toegekend en uitgereikt. 
 
In verband met Covid-19 zijn geen 
Koninklijke Erepenningen uitgereikt 
in 2020. Deze uitreikingen zijn 
doorgeschoven naar 2021. 
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Beleidsopgave: 1.3  Goed openbaar bestuur in Drenth e 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status realisatie met toelichting 

201301 Financieel gezonde en 
krachtige Drentse medeoverheden 

Beoordelen van begroting, 
jaarrekening en overige stukken 
met financiële consequenties van 
gemeenten, gemeenschappelijke 
regelingen en waterschappen 
a.d.h.v. wet- en regelgeving 

Intensief opgetrokken met de 
gemeente Assen in verband met 
het ingestelde preventief toezicht 
op de begroting 2020. Het traject 
van preventief toezicht met de 
Gemeente Assen is in mei afgerond 
met de goedkeuring van de 
begroting en het aanvullend 
opgestelde herstelplan van de 
gemeente. De beoordeling van de 
begrotingen van gemeenten en 
gemeenschappelijke regelingen 
heeft plaatsgevonden. Er is een 
besluit genomen over de 
toezichtvorm voor 2021. 

   

 
 

 

 

   

Onder coördinatie tot stand 
gekomen Uitvoeringsprogramma 
Interbestuurlijk Toezicht en integrale 
rapportage Interbestuurlijk Toezicht 

Het Uitvoeringsprogramma is 
opgesteld, afgestemd met 
gemeenten en vastgesteld door 
GS. 
Ook de integrale rapportage IBT is 
vastgesteld door GS. 

   

 
 

 

 

   

 
Beleidsopgave: 1.4 Versterking kwaliteit eigen open baar bestuur 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status realisatie met toelichting 

201401 Rechtmatige, heldere en 
transparante besluitvorming 

Toetsing functioneren verbonden 
partijen conform wet- en 
regelgeving 

Het functioneren van de verbonden 
partijen is uitgevoerd conform het 
door PS vastgestelde beleid in de 
Nota Verbonden Partijen. De 
relevante sturings- en 
verantwoordingsinformatie is tijdig 
toegezonden aan GS en PS en 
opgenomen in de paragraaf 
Verbonden Partijen in de 
provinciale jaarrekening en 
begroting. 

   

 
 

 

 

   

Controladvisering, doelmatigheid- 
en doeltreffendheidsonderzoeken 

Tweetal interne onderzoeken zijn 
afgerond. Twee onderzoeken zijn 
nog in uitvoering waarvan eentje 
een bijdrage aan de evaluatie van 
de RUD betreft. Daarnaast zijn de 
NRK-onderzoeken gecoördineerd 
en is wekelijks controladvisering 
van directie- en GS-nota's 
uitgevoerd. 

   

 
 

 

 

   

Toepassen van het instrumentarium 
van de Wet Bibob 

Het instrumentarium is toegepast in 
voorkomende gevallen. 

   

 
 

 

 

   

201402 Nieuwe en passende 
regionale samenwerking voor 
maatschappelijke opgaven 

Gezamenlijke aanpak van 
maatschappelijke opgaven met 
andere overheden 

Meerdere maatschappelijke 
opgaven zijn in samenwerking met 
mede-overheden en 
(maatschappelijke) partijen 
opgepakt (o.a. Regio-deals, IT-Hub 
Hoogeveen, Healthhub Roden) 

   

 
 

 

 

   

Werkbezoeken aan Drentse 
gemeenten, omliggende provincies 
en Drentse waterschappen 

Zes fysieke bezoeken hebben 
plaatsgevonden. Daarnaast zijn er 
vier digitale bijeenkomsten rondom 
de Investeringsagenda en het 
Regiostedenfonds uitgevoerd. 
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201403 Drenthe beschikt over een 
sterke Nederlandse, Europese en 
internationale lobby en een goed 
ontwikkeld maatschappelijk netwerk 

Lobby gericht op de Drentse 
beleidsdoelstellingen 

De Public Affairs activiteiten zijn 
naar wens gelopen.  
 
Zo is de Drentse Duitslandagenda 
2020-2023  in najaar 2020 tot stand 
gekomen. Er is daarnaast een 
reservering gemaakt van € 10 
miljoen bij ministerie IenW voor 
Emmen-Rheine en een reservering 
van € 30 miljoen bij IenW voor 
doorstroom A28. Het 
theatergezelschap PeerGroup (B-
lijst FPK) krijgt in 2021 alsnog 
subsidie van het Rijk. Er zijn 
honderden miljoenen vanuit 
Europese fondsen zoals het EFRO, 
REACT-EU, JTF, ESF+ voor 
Noord-Nederland binnengehaald.  
 
Naar aanleiding van de 
aangekondigde sluiting van de 
jeugdgevangenis Juvaid in 
Veenhuizen zijn er twee afspraken 
met minister Dekker gemaakt: 
I: Een deel van de medewerkers 
van Juvaid (de jeugdgevangenis in 
Veenhuizen) wordt overgenomen 
door de DJI (Dienst Justitiële 
Inrichting) Veenhuizen.  
II: Locatie Juvaid wordt met ingang 
van 2021 als reservecapaciteit voor 
gevangenissen wordt gebruikt.  
 
Daarnaast is het noordelijke 
Investeringsplan Waterstof Noord-
Nederland 2.0 gelanceerd en 
gepresenteerd aan Tweede 
Kamerleden. Hiernaast hebben we 
namens Noord-Nederland, onder 
de vlag van het rapporteur schap 
Circulaire Economie van het Comité 
van de Regio's een opinie over 
Circulaire Economie gelanceerd in 
Europa (onder andere. 
gepresenteerd in het Europees 
Parlement). Ook hebben we samen 
met provincies Groningen, 
Friesland, Gelderland, Limburg en 
Zeeland ingezet op het onder de 
aandacht brengen van het position 
paper "Helemaal Nederland: te 
Klein voor Grote Verschillen" en 
was er een doorlopende lobbyinzet 
voor de Drentse woonagenda en 
Drentse woonopgaven. En zijn  na 
intensief onderhandelen een groot 
aantal financiële middelen 
beschikbaar gemaakt bij het 
Ministerie van LNV voor 
natuurherstel. 

   

Versterken ambtelijke en 
bestuurlijke (inter)nationale 
netwerken. Zoals Comité van de 
Regio’s en CPMR-North Sea 
Region. 

Gedeputeerde Stelpsta is 
rapporteur voor het Comité van de 
Regio’s voor het Actieplan 
Circulaire Economie. In 2020 is er 
vanuit het Comité van de Regio’s 
een advies opgesteld op het nieuwe 
Actieplan Circulaire Economie van 
de Europese Commissie. 
Gedeputeerde Stelpstra heeft dit 
advies namens het Comité van 
Regio’s opgesteld.  
Voor de Council of European 
Municipalities and Regions (CEMR) 
heeft gedeputeerde Stelpstra het 
woordvoerderschap voor het thema 
Energie. 

   

 
 

 

 

   

 
 

 

 



25 
 

Beheren en stimuleren van 
Europese projecten met 
cofinanciering met daarbij een 
stevige lobby voor de 
cohesiefondsen na 2020 

Het grootste gedeelte van de lobby 
voor de cohesiefondsen is voltooid. 
Men kan spreken over een flinke 
impuls voor Noord-Nederland wat 
betreft Europese fondsen. Wat 
betreft het EFRO en het Just 
Transition Fund is € 438 miljoen 
voor het Noorden veilig gesteld, 
waarvan € 330 miljoen uit het Just 
Transition Fund (JTF) en € 108 
miljoen voor EFRO. Hierbij wordt 
6,9% van het nationale EFRO-
budget specifiek gealloceerd voor 
Drenthe. De lobby voor de ESF+ 
middelen is nog niet afgerond. 

   

201404 Versterken van de 
samenwerking met Duitsland 

Uitvoering Samenwerkingsagenda 
Nederland-Nedersaksen samen met 
het Rijk en de provincies 
Groningen, Friesland en Overijssel 

De samenwerkingsagenda 
Nederland-Nedersaksen is 
ondertekend door Staatssecretaris 
Mielke (Nedersaksen), 
Staatssecretaris Knops en 
Commissaris van de Koning Paas. 

   

 
 

 

 

   

Participatie Europees netwerk van 
grensregio's (European Association 
of Economic Border Regions) 

In 2020 zijn we toegetreden tot het 
Europese Netwerk van de 
Grensregio’s. 

   

 
 

 

 

   

Evaluatie Drentse Duitslandagenda 
2017-2020 en uitwerken voorstel 
vervolgontwikkeling 

De Drentse Duitsland agenda is 
geëvalueerd en de nieuwe agenda 
is door GS vastgesteld. 

 
 

 

 

   

Voorbereiding Interreg VI 
Programma Nederland-Duitsland 
2021-2027 

De voorbereiding van dit 
programma heeft vertraging 
opgelopen. De aanleiding hiervoor 
was de relatief late vaststelling van 
de Europese begroting in 
halverwege december 2020. 

   

 
 

 

 

   

 
Beleidsopgave: 1.5 Verbinding met de Drentse samenl eving 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status realisatie met toelichting 

201501 Ontwikkelen en uitdragen 
van een meer herkenbaar beeld 
van de provincie Drenthe bij 
inwoners, ondernemers en 
instellingen 

Meer focus aan de hand van een 
corporate communicatiestrategie 

Uitvoering gegeven aan de 
corporate communicatiestrategie 
door middel van de inzet van 
ambassadeurs, beeld van mooi 
Drenthe en een start gemaakt met 
toepassen van  meer feiten en 
cijfers. 
Ambassadeurs: 
We vertellen het verhaal van 
Drenthe door de ogen van relaties 
(subsidie-ontvangers enz) 
Beeld: 
We tonen MooiDrenthe door video 
en foto, maar ook figuurlijk door 
successen te delen 
Feiten & Cijfers: 
We hebben een start gemaakt met 
het verantwoorden van beleid en de 
resultaten door het gebruik van 
feiten & cijfers 

   

 
 

 

 

   

Transparant uitdragen van de 
provinciale ambities en 
werkzaamheden (laten zien wat je 
doet en waar je voor staat) 

We maken de provincie zichtbaar 
onder andere door gebruik te 
maken van social media. 
Op facebook is in een jaar het 
aantal volgers gegroeid van 2100 
naar 3300, op Instagram van 1600 
naar 2300, op twitter van 14.000 
naar 15.000 en op LinkedIn van 
7500 naar 12.000. 
Het digitale platform Drenthe 
Dichtbij hebben we ontwikkeld tot 
een platform waar 1 à 2 x per week 
verhalen uit de provincie worden 
gepubliceerd. 

   

Vanwege corona hebben we 
minder grote 
publiekscampagnes kunnen 
uitvoeren. 

 

 

 

   

201502 Stimuleren van contact met 
en betrokkenheid van 
maatschappelijke organisaties, 
bedrijven en inwoners bij het 
ontwikkelen van beleid op 
onderwerpen die in de samenleving 
leven 

Mede mogelijk maken van 
(vernieuwende) vormen van 
inwonerparticipatie 

Door corona is er een versnelling 
gekomen in het faciliteren van 
online bijeenkomsten en het vinden 
van alternatieve vormen om 
inwoners te bereiken en te 
betrekken. 
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Bijdragen aan een communicatieve, 
omgevingsbewuste organisatie 

Ontwikkelingen en (mogelijke) 
issues uit de samenleving zijn 
gesignaleerd en adequaat vertaald 
naar bestuur en medewerkers. 
Daarbij wordt wekelijks een 
overzicht gebracht met wat de 
media over Drenthe bericht en wat 
de provincie in de media heeft 
gebracht. 
Regulier communicatie- en 
bestuursadviseur gegeven aan de 
ambtelijke en bestuurlijke 
organisatie. 

   

201503 Door vraaggerichte 
dienstverlening voorzien in de 
klantbehoefte (gehoord worden) 

Uitvoering geven aan het 
uitvoeringsplan Dienstverlening 

De toegankelijkheid van de website 
is verbeterd. 
De digitale dienstverlening is 
verbeterd door actieve webcare. 
Voorbereidingen zijn getroffen voor 
de implementatie van relatiebeheer. 

   

Bereikbaarheidsonderzoek is 
in verband met corona 
uitgesteld. 
Er is een start gemaakt met 
klantreis. Door corona is dit 
vertraagd. 

 

 

 

   

 
 

Ontwikkelingen 
 

Beleidsopgave: 1.1  PS: PS vervullen hun eigen rol en geven hieraan zowel binnen het 
(provinciaal) bestuur als binnen de Drentse samenle ving invulling 

Het Drents parlement heeft in de Visie op de rol van het Drents parlement in de veranderende 
samenleving (eind 2018 vastgesteld) aangegeven te willen leren hoe zij de groepen die in de 
netwerksamenleving op afstand van het provinciale bestuur en de politiek staan, toch mee kunnen 
doen in de regionale democratie. Eind 2020 is hiervoor gestart met een experiment. Inwoners staan 
daarin centraal. 

Beleidsopgave: 1.2 CvdK: Goed functioneren als rijk sorgaan en boegbeeld 

Ten opzichte van de Begroting 2021 zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 

Beleidsopgave: 1.3  Goed openbaar bestuur in Drenth e 

In interprovinciaal verband worden de mogelijkheden verkend van een quick scan lokale democratie 
voor provincies. In 2021 begint een proef waar een aantal provincies in participeren. Afhankelijk van 
de uitkomsten van deze proef wordt besloten of Drenthe deze quick scan ook gaat oppakken. 

Beleidsopgave: 1.4 Versterking kwaliteit eigen open baar bestuur 

Wet- en regelgeving 
 
Veel voorstellen zijn door Covid19 opgeschoven. Deels heeft dit ook te maken met de latere 
inwerkingtreding van de Omgevingswet en de hiermee samenhangende wetsvoorstellen. 
Verwachte inwerkingtredingen nieuwe wetgeving 2021: 
 
-Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden 
Deze wet moet de gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden van publieke en private 
organisaties voor de vervulling van een taak van algemeen belang van een adequate juridische basis 
voorzien, rekening houdend met het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Met dit 
wetsvoorstel wordt niet alleen de aanpak van fraude versterkt, maar worden ook de mogelijkheden 
van gegevensdeling in samenwerkingsverbanden die zich bezighouden met de aanpak van 
ondermijning verbeterd. 
 
-Wet digitale overheid 
De wet verankert taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot de voorzieningen 
voor de generieke digitale infrastructuur (gdi), verplichtingen voor bestuursorganen en aanspraken van 
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burgers en bedrijven. Gewerkt wordt in tranches; de eerste tranche regelt onder meer de toegang tot 
digitale dienstverlening van de overheid middels elektronische identificatie/authenticatie, 
informatieveiligheid en standaarden. 
 
-Wet elektronische publicaties 
Door deze wet wordt het voor burgers mogelijk om op één website alle algemene bekendmakingen, 
mededelingen en kennisgevingen van de overheid te raadplegen. Inwerkingtreding uitgesteld naar 1 
juli 2021. 
 
-Implementatie Single Digital Gateway verordening 
Eind 2022 moeten decentrale overheden voldoen aan de verordening d.w.z. regelen van Europese 
toegankelijkheid procedures, uitwisseling informatie en vertaling van diensten. 
 
- Wet open overheid  
De Wet open overheid (Woo) heeft tot doel om overheden en semi-overheden transparanter te 
maken. Inwerkingtreding op zijn vroegst in 2022. 
 
- Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het 
versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen.  
 
Het wetsvoorstel beoogt de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te 
versterken. Het gaat daarbij om de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden, 
provinciale staten en algemene besturen van waterschappen bij de uitvoering van taken in 
gemeenschappelijke regelingen. Om de versterking te bereiken, wordt een aantal bestaande 
instrumenten van de volksvertegenwoordiging aangepast en aangevuld. Daarnaast richt het 
wetsvoorstel zich op het vergroten van participatiemogelijkheden van burgers en belanghebbenden bij 
de besluitvorming in gemeenschappelijke regelingen. 
 
DVO's 
 
De nieuwe overeenkomsten met de RUD Drenthe en met DEO bestaan voor een deel uit huisvesting. 
Vanwege de coronamaatregelen is de bestaande wijze van prijsvorming aangepast en toekomstproof 
gemaakt. Dus onafhankelijk van inrichting van het gebouw en keuzes van de RUD Drenthe en DEO 
voor gebruik van de werkomgeving. Gesprekken over toekomstvisie op de nieuwe invulling van het 
werk tussen provincie en DVO-partners in het pand zijn nog gaande.  

Beleidsopgave: 1.5 Verbinding met de Drentse samenl eving 

Ontwikkelen van een kader voor participatiebeleid mede als gevolg van de Omgevingswet. 
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Programma 1 wat heeft het gekost 
   1 2 3 4 3-4

 Beleidsopgave eco cat Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020 

verschil

Lasten    

 1.1  PS: PS vervullen hun eigen rol en geven 
hieraan zowel binnen het (provinciaal) bestuur als 
binnen de Drentse samenleving invulling 

  

  Inkoop 430.658 476.713 476.713 338.294 138.419

  Subsidie 594.773 672.964 672.964 617.526 55.438

 totaal beleidsopgave  1.025.431 1.149.677 1.149.677 955.820 193.857

 1.2 CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en 
boegbeeld 

  

  Inkoop 26.999 51.634 33.634 22.240 11.394

  Subsidie 15.000 15.000 15.000 15.000 0

 totaal beleidsopgave  41.999 66.634 48.634 37.240 11.394

 1.3  Goed openbaar bestuur in Drenthe   

  Inkoop 0 15.750 15.750 0

 totaal beleidsopgave  0 0 15.750 15.750 0

 1.4 Versterking kwaliteit eigen openbaar bestuur   

  Inkoop 405.058 482.851 394.451 322.808 71.643

  Subsidie 14.389.369 3.687.983 5.605.354 4.746.973 858.381

  Toev. 
voorziening 

754.457 250.000 250.000 494.833 -244.833

 totaal beleidsopgave  15.548.885 4.420.834 6.249.805 5.564.614 685.191

 1.5 Verbinding met de Drentse samenleving   

  Inkoop 323.286 365.880 340.880 225.332 115.548

 totaal beleidsopgave  323.286 365.880 340.880 225.332 115.548

 Totaal  16.939.601 6.003.025 7.804.746 6.798.756 1.005.990

Baten    

 1.4 Versterking kwaliteit eigen openbaar bestuur   

  Ontv. 
bijdragen 

-1.801 0 0 0 0

  Ontv.subsidies -377.706 -12.000 -12.000 -27.232 15.232

 totaal beleidsopgave  -379.507 -12.000 -12.000 -27.232 15.232

 1.5 Verbinding met de Drentse samenleving   

  Ontv. 
bijdragen 

-7.640 -7.640 0 -7.640

 totaal beleidsopgave  0 -7.640 -7.640 0 -7.640

 Totaal  -379.507 -19.640 -19.640 -27.232 7.592

Saldo   16.560.095 5.983.385 7.785.106 6.771.525 1.013.581

 
 

Toelichting   

Saldo Programma  1.013.581 
Bestemming resultaat reserves bij programma  

Bijdrage aan Cofinancieringsreserve Europa -873.826 
Totaal verrekend met reserves -873.826 
Resultaat programma na bestemming reserves  139.755 
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Toelichting op verschillen begroting en rekening 
 
Lasten  
 
Beleidsopgave: 1.1  PS: PS vervullen hun eigen rol en geven hieraan zowel 
binnen het (provinciaal) bestuur als binnen de Dren tse samenleving invulling  
 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 193.857,--.  
De voornaamste afwijkingen betreffen: 
 
Doelstelling: Focus op de eigen bestuurlijke rol van Provinciale Staten ("het Drents parlement") 
De totale onderbesteding is € 147.116,--. Deze kan als volgt worden verklaard. Het budget 
fractiewerkzaamheden laat in 2020 een overschot van € 55.438,-- zien vanwege terugbetaalde, te veel 
opgebouwde reserves door de fracties.  
Daarnaast konden door de coronamaatregelen in 2020 veel activiteiten niet doorgaan (o.a. Gast van 
de Staten en Jongerenprogramma’s). Ook vond in 2020 het vergaderproces van het Drents parlement 
grotendeels digitaal plaats. Hierdoor is minder gebruik gemaakt van externe dienstverlening (o.a. 
catering). 
 
Doelstelling: Optimalisering van de informatie- en beoordelingspositie van Provinciale Staten 
Tot slot heeft door de coronamaatregelen een tweetal Statenontmoetingen geen doorgang kunnen 
vinden, waardoor de kosten lager zijn uitgevallen dan begroot. De verwachting was dat een deel van 
de uitgaven voor de uitbreiding van het Drents Panel al in 2020 zou plaatsvinden, maar omdat het 
proces om te komen tot samenwerking rond het Drents Panel meer tijd vergde, worden die uitgaven in 
2021 gedaan. 
 

Beleidsopgave: 1.2 CvdK: Goed functioneren als rijk sorgaan en boegbeeld  
 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 11.394,--.  
 

Beleidsopgave: 1.3  Goed openbaar bestuur in Drenth e 
 
Niet van toepassing 
 

Beleidsopgave: 1.4 Versterking kwaliteit eigen open baar bestuur  
 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 685.191,--.  
De voornaamste afwijkingen betreffen: 
 
Doelstelling: Rechtmatige, heldere en transparante besluitvorming 
Op basis van de wettelijke Appa regeling beheren wij de pensioeninleg voor (ex)gedeputeerden en 
hun partners voor het kunnen uitkeren van de (nabestaanden) pensioenen. Jaarlijks moet aan de 
gespaarde middelen een bedrag (rente) worden toegevoegd. Dit gebeurd op basis van de jaarlijkse 
berekening van de actuariële waarde van de pensioenaanspraken. De berekening wordt gemaakt aan 
de hand van de wettelijke factoren voor individuele waardeoverdracht in 2021. Wij gaan hierbij uit van 
de richtlijnen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de periode 1 
januari 2021 tot 1 januari 2022. De storting voor 2020 is berekend op € 494.833,--. Dat is € 244.833,-- 
meer dan geraamd. Het vaststellen van de contante waarden wordt in hoge mate bepaald door de 
marktrente. Die is momenteel 0,082% en dus nog lager dan in 2019. 
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Doelstelling: Drenthe beschikt over een sterke Nederlandse, Europese en internationale lobby en een 
goed ontwikkeld maatschappelijke netwerk 
De begrote bijdrage in Europese projecten vanuit de cofinancieringsreserve bedroeg in 2020 € 
3.491.853,--. De realisatie bedraagt € 2.618.027.--. Een onderschrijding van € 873.826,--. Deze wordt 
verklaard door circa € 200.000,-- lager uitgave dan gepland in 2020 voor Chemport Industry Campus 
Emmen. Voor circa € 150.000,-- door een aantal kleinere (EFRO) projecten die nog niet van start zijn 
gegaan. Voor circa € 500.000,-- door lagere bijdrage dan gepland voor Leader projecten.  
 

Beleidsopgave: 1.5 Verbinding met de Drentse samenl eving  
 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 115.548,--.  
De voornaamste afwijkingen betreffen: 
 
Doelstelling: Ontwikkelen en uitdragen van een meer herkenbaar beeld van de provincie Drenthe bij 
inwoners, ondernemers en instellingen.  
Er is € 50.874,-- overgehouden op het advertentiebudget door meer door te belasten naar projecten. 
Dit zal in 2021 niet gebeuren. Door de coronacrisis is minder uitgegeven aan representatiekosten en 
externe betrekkingen. Zo zijn er geen activiteiten georganiseerd op het TT-circuit en geen 
informatiebijeenkomsten en andere evenementen georganiseerd. Dit levert een voordeel op van € 
21.150,--.  
Het uitvoeren van werkzaamheden door de medewerkers van communicatie zelf, die anders werden 
uitbesteed, levert een voordeel op van € 25.704,--. 
 
Doelstelling: Door vraaggerichte dienstverlening voorzien in de klantbehoefte (gehoord worden). 
Door de coronacrisis was het niet mogelijk om alle projecten op het gebied van dienstverlening uit te 
voeren waardoor € 18.435,-- minder is uitgegeven. 
 

Baten 
 

Beleidsopgave: 1.1  PS: PS vervullen hun eigen rol en geven hieraan zowel 
binnen het (provinciaal) bestuur als binnen de Dren tse samenleving invulling  
 
Niet van toepassing. 

 
Beleidsopgave: 1.2 CvdK: Goed functioneren als rijk sorgaan en boegbeeld  
 
Niet van toepassing 
 

Beleidsopgave: 1.3  Goed openbaar bestuur in Drenth e 
 
Niet van toepassing 
 

Beleidsopgave: 1.4 Versterking kwaliteit eigen open baar bestuur  
 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 15.232,--.  
 

Beleidsopgave: 1.5 Verbinding met de Drentse samenl eving  
 
De totale afwijking betreft een nadeel van € 7.640,--.  
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Programma 2: Stad en platteland: ruimte bieden en r ichting geven 
 
In de Begroting 2020 schreven we over dit programma: 
 
Drenthe heeft en geeft ruimte!  
De provincie Drenthe draagt met haar mooie natuur en fraaie landschappen bij aan de gezondheid en 
het geluk van de mensen die hier wonen, werken en recreëren. Ook de landbouw heeft, hierin 
vanwege haar economische en leefbaarheids functie, een belangrijke positie. Het inrichten van onze 
Drentse leefomgeving doen we samen met partners en inwoners. Met oog voor mens, dier, landschap 
en cultuurhistorie. Ruimte bieden en richting geven is ons uitgangspunt, in lijn met de Omgevingsvisie 
Drenthe 2018. Dit in het licht van onafwendbare uitdagingen. Denk aan de gevolgen van de 
klimaatveranderingen en de overstap naar een duurzame energievoorziening. En tegelijkertijd de 
noodzaak voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat en versterking van onze biodiversiteit. Dat 
vraagt balans, keuzes en slimme combinaties. 
 
Toekomstgerichte Landbouw 
Wij faciliteren agrarische ondernemers op een wijze die zowel het bedrijfseconomisch rendement als 
de kwaliteit van natuur en landschap ten goede komt. Wij zetten daarom in op een toekomstgerichte, 
duurzame landbouw in combinatie met het behoud en de ontwikkeling van natuur. Wij spelen hierop in 
met ons programma Toekomstgerichte Landbouw, waarin wij de 4 landbouwpijlers met elkaar 
verbinden: melkveehouderij, tuinbouw, agribusiness en akkerbouw. We zien hier met nadruk een 
relatie met de Regiodeal Natuurinclusieve landbouw en de agenda Boer Burger Biodiversiteit. Wij 
werken hierbij op noordelijke schaal samen in de AgroAgenda van Noord-Nederland. En met de 
provincie Groningen trekken we gezamenlijk op bij de InnovatieVeenkoloniën. Waar we inzetten op 
innovatieve en duurzame landbouw. Samen met onder andere KPN en de Wageningen Universiteit 
werken we aan precisielandbouw.  
 
Het Europese landbouwbudget voor de periode na 2020, met daarin ook voor Drentse boeren een 
belangrijke bijdrage in de vorm van directe en indirecte inkomenssteun, staat onder druk. Hoewel er 
nog niets besloten is, heeft een mogelijke Brexit gevolgen voor de beschikbare budgetten en 
daarnaast zullen mogelijke vergroeningsmaatregelen gevolgen hebben voor de wijze van verdeling 
van het budget. We blijven ons extra inzetten op projecten die benoemd zijn in de Ontwikkelagenda 
Melkveehouderij. Verder staat er een aantal openstellingen vanuit het 
Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 geprogrammeerd om bedrijven en (jonge) agrarische 
ondernemers te ondersteunen bij hun ambities om te innoveren, te moderniseren en te verduurzamen.   
 
Natuurlijk Platteland 
We werken aan het behoud van natuurwaarden en zorgen dat de natuur ook in de toekomst tegen een 
stootje kan. Ons uitgangspunt hierbij zijn de nationale en internationale afspraken uit het natuurpact 
die we hebben uitgewerkt in het programma Natuurlijk Platteland. Samenwerking met onze partners, 
van overheden tot vrijwilligers, is nodig om het beste resultaat te behalen. Deze   samenwerking heeft 
tot dusver al mooie resultaten opgeleverd. Klimaatverandering maakt het belang van robuuste 
natuurgebieden, in combinatie met waterberging, alleen maar groter. De uitvoering van de 
natuurontwikkeling vindt plaats in acht deelgebieden. In deze gebieden vindt een integrale 
belangenafweging plaats van natuur, waterbeheer, landbouw en vrijetijdseconomie. In 2021 staat een 
tussenevaluatie van het Programma Natuurlijk Platteland gepland.  
 
Wij hebben de ambitie om – onder andere met de groenmanifestpartners - de natuur- en 
landschapskwaliteit in onze Nationale Parken verder te ontwikkelen, gericht op gebieden die 
ecologisch en toeristisch optimaal zijn ingericht. We doen dit via de bestaande structuren van het 
Overlegorgaan Drentsche Aa en de Stuurgroep Drents-Friese grensstreek. 
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Biodiversiteit 
Naast het realiseren van de opgave in het kader van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), is ook het 
versterken van biodiversiteit buiten de NNN-gebieden onderdeel van de afspraken die we met het Rijk 
en andere partners hebben gemaakt in het deelprogramma Soortenrijk Drenthe. Bijvoorbeeld door 
onze inzet op het behouden van akker- en weidevogels. In Nederland en dus ook in Drenthe staat de 
biodiversiteit onder druk. Om de neergaande trend te keren, zetten we extra in op agrarisch 
natuurbeheer. Hierbij ligt het accent de komende jaren op verbetering van leefgebieden voor plant- en 
diersoorten en de versterking van ecologische verbindingen met gebruikmaking van 
landschapselementen. Wij hebben het initiatief van de groenmanifestpartijen omarmd en willen 
invulling geven aan de “Agenda Boer, Burger, Biodiversiteit”. Uiteindelijk draagt dit ook bij aan de 
versterking van Drenthe als dé vrijetijdsprovincie. Een robuuste, soortenrijke natuur, met een 
hoogwaardige fiets- en wandelinfrastructuur, kwalitatief sterke recreatieve voorzieningen in een 
afwisselend landschap. 
 
Ruimtelijke kwaliteit 
Dat onze provincie grote gebieden heeft zonder bebouwing wil niet zeggen dat er ruimte over is. 
Drenthe is vol met natuur, landbouw en landschap en dat koesteren we. In de Omgevingsvisie 
Drenthe 2018 is beschreven hoe wij met onze beperkte ruimte omgaan. 
Het combineren van verschillende gebruiksfuncties, kwaliteiten en belangen én het streven naar het 
vergroten van de ruimtelijke kwaliteit staat daarbij centraal. Vanuit de houding “Ja, mits….” denken en 
ontwerpen wij mee bij initiatieven van gemeenten of anderen die bijdragen aan de energietransitie, de 
klimaatadaptatie en wateropgave, de verduurzaming van de landbouw en het behoud van 
biodiversiteit. Dit leidt tot een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken. 
Door met ontwerp- en verbeeldingskracht op diverse schaalniveaus aan de ruimtelijke kwaliteit van 
Drenthe te werken, houden we het Drentse landschap herkenbaar en behouden we de Drentse 
ruimtelijke identiteit. 
 
Sterke steden en vitaal platteland 
Steden zijn in toenemende mate de verzorgingsplaatsen van de provincie; ieder met een eigen 
verzorgingsgebied. We ondersteunen de ontwikkeling van sterke binnensteden en evalueren de 
Retailagenda en het Binnenstadsfonds. Op basis hiervan nemen we een besluit over het vervolg. 
Voor vitale dorpen zijn goed bereikbare basisvoorzieningen en een aantrekkelijk en betaalbaar 
woningaanbod van belang. 
Met het Herstructureringsfonds stimuleren en ondersteunen wij concrete en realistische plannen van 
gemeenten en ontwikkelaars om knelpunten in stads- en dorpsvernieuwing op te lossen. 
 
Woonagenda 
We ontwikkelen samen met gemeenten en andere woningmarktpartijen een Drentse woonagenda. We 
zetten in op een voor iedereen toegankelijke en toekomstbestendige woningmarkt. Met de Impuls 
Volkshuisvesting en de Campagne Lang Zult U Wonen ondersteunen wij het toekomst bestendig 
wonen.  
 
Omgevingswet 
Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Tegen die tijd is naast onze Omgevingsvisie 
ook onze Provinciale Omgevingsverordening in lijn met de Omgevingswet. 
Dit betekent dat de vereiste nieuwe juridische instrumenten (visie, programma’s, verordening, 
instructie, omgevingsvergunning en projectbesluit) en het provinciale deel van het nieuwe digitale 
informatiesysteem op tijd gereed zijn en werkbaar voor onze organisatie.  
Tegelijkertijd werken we door aan de ontwikkeling van onze Omgevingsvisie.  
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Zorgvuldig omgaan met water 
We anticiperen op de veranderingen in het klimaat door samen met waterschappen, terreinbeheerders 
en de landbouw toe te werken naar een droogtebestendig watersysteem. Dit vooral door het zoeken 
van een balans tussen een overschot aan winterneerslag en een tekort in de zomer. Het vraagt 
inventieve maatregelen om het surplus aan water op te slaan. Om de extremen te beperken zetten we 
in op mitigerende en adaptieve maatregelen. In het zoeken naar een nieuwe balans houden wij ook 
rekening met onze grond- en oppervlaktewaterkwaliteit. Onderzoek moet uitwijzen welke opties er 
aanwezig zijn bij zowel het gebruik van de ondergrond als aan het maaiveld om de kwaliteit op peil te 
houden.  
 
Bodem en ondergrond  
De Structuurvisie Ondergrond beschrijft welke functies wij toekennen aan de ondergrond. Deze visie 
willen we in 2020 actualiseren, in samenspraak met de samenleving, zodat de visie meer 
toegesneden is op toekomstige functies als geothermie en opslag van stoffen. Wij willen dat de bodem 
en de ondergrond op een duurzame wijze worden gebruikt en beheerd. Waar de balans tussen de 
kwaliteiten van de bodem en het gebruik zijn verstoord werken we aan het herstel. 
 
Asbest 
We werken in Drenthe samen met gemeenten, marktpartijen en bewoners(initiatieven) aan de 
verwijdering van asbestdaken uit de leefomgeving. We dragen daarmee bij aan het bevorderen van 
een gezonde leefomgeving in steden en dorpen en op het platteland door de verminderde kans op het 
vrijkomen van asbestvezels. Iedere eigenaar is zelf verantwoordelijk voor vervanging van 
asbestdaken. Vanuit de zorgplicht in de Woningwet mag een bouwwerk geen gevaar voor de 
gezondheid of veiligheid opleveren of voortduren. We informeren, stimuleren en faciliteren eigenaren 
hun dak(en) te vervangen zodat er weinig tot geen handhavingsprocedures overblijven voor 
gemeenten en provincie als er op termijn een wettelijk verbod komt. De verwijdering van asbestdaken 
wordt sinds november 2018 ondersteund via de provinciale uitvoeringsregeling verwijdering 
asbestdaken Drenthe. Deze regeling zetten we voort in 2020. De online asbestdakenkaart blijft de 
komende jaren cruciaal om de voortgang van de verwijdering van asbestdaken te monitoren. 
 
Vergunningverlening, toezicht en handhaving 
Voor een aantal specifieke wetten en regels hebben we nog een eigenstandige taak voor 
vergunningverlening, toezicht en handhaving. Een van de wetten is de Wet natuurbescherming, waar 
we te maken hadden met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) als vergunningverlenend kader. 
Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over dit kader en het vernietigd. Daardoor 
is het Rijk samen met alle PAS-Partners we genoodzaakt een nieuw beoordelingskader op te stellen. 
Dit doen we met de gezamenlijke PAS-partners, met de minister van LNV als 
systeemverantwoordelijke. Meer in het algemeen zal de PAS-problematiek de komende tijd nog veel 
provinciale inzet vragen. 
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Dit is in 2020 aan dit programma gedaan: 
 
Programma Toekomstgerichte Landbouw 
 
Subsidieregeling Toekomstgerichte Landbouw en Plattelandsprogramma POP3 
In 2020 zijn er diverse inspirerende projectvoorstellen ingediend voor de subsidieregeling 
Toekomstgerichte landbouw. Zoals een project gericht op het ontwikkelen van een doorzaaimachine 
voor het kruidenrijk grasland. Een innovatie vanuit de praktijk als bijdrage aan een duurzamer 
landbouwsysteem. Zowel voor de gezondheid van de bodem als voor de dieren. Of de inzet van big 
data-toepassingen voor de optimalisatie en verduurzaming van de aardappelteelt in Drenthe 
in het  Project “ Aardappelteelt optimaliseren met gewasmonitoring”.  Het plattelandsprogramma POP3 
is nu in uitvoering. Er lopen op dit moment veel projecten in Drenthe. De LEADER projecten die in 
uitvoering zijn in de twee LEADER gebieden in Drenthe zijn te vinden 
op: https://www.leaderzuidoostdrenthe.nl/  en https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/bouwen-
wonen/leader-zuidwest/voorbeelden/.  35 jonge boeren hebben een subsidie ontvangen. Er is 
aandacht voor deze subsidies geweest op social media, een websitepagina en een filmpje van een 
jonge boer die in het jaar ervoor heeft meegedaan met de regeling.  
https://www.provincie.drenthe.nl/diversen/voordrenthe-mede/@134840/provincie-helpt/. Eind 2020 is € 
1 miljoen POP3 subsidie beschikbaar gesteld voor projecten van Innovatie Veenkoloniën voor de 
versterking van biodiversiteit en voor innovatie op het gebied van eiwittransitie.   
 
Korte ketens 
Van 10 tot en met 17 oktober 2020 stond Drenthe in het teken van voedsel van Drentse bodem tijdens 
de zesde editie van de landelijke Dutch Food Week (DFW). Tijdens de digitale Dutch Food Week doet 
de hele voedselsector mee met kennis delen en het tonen van nieuwe ontwikkelingen in Nederland die 
met ons eten te maken hebben (www.provincie.drenthe.nl/dutchfoodweek). Op kleine schaal zijn 
nieuwe korte ketens tot stand gebracht. De samenwerking tussen Dubbel Drents en Drents Goed 
wordt voortgezet, mede in samenwerking met de gebiedscoöperatie zuidwest Drenthe. Corona heeft 
ervoor gezorgd dat er meer aandacht is waar ons eten vandaan komt en er meer behoefte is ontstaan 
om dicht bij huis, direct bij de boer ons eten te kopen. Jong Leren Eten wordt voor een nieuwe periode 
van vier jaar voortgezet en daarmee ook de samenwerking tussen de voedselmakelaars van GGD en 
IVN die JLE uitvoeren en de provincie. Belangrijkste activiteiten die gezamenlijk zijn neergezet zijn 
Boergondisch koken en Kindermenu 2.0.  
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Bijeenkomst in Foxwolde. Project Doorzaaimachine kruidenrijk grasland. 
 
Landbouwstructuurverbetering 
Door grondeigenaren is goed gebruik gemaakt van de middelen voor vrijwillige kavelruil. Deze 
middelen zijn beschikbaar voor projecten die bijdragen aan een verbetering van de 
landbouwstructuur. De doelstellingen voor wat betreft het aantal hectares geruilde grond zijn door 
Prolander gehaald.  
 
Interbestuurlijk programma Vitaal Platteland 
In 2020 is een start gemaakt met het Interbestuurlijk programma vitaal platteland. In drie deelprojecten 
gaat gewerkt worden aan natuurinclusieve – en kringloop landbouw: Circulaire Boermarke Zeijen, 
de onderzoeksboerderij Eytemaheert en Samenwerking akkerbouw en melkveehouderij.  
 
Duurzame melkveehouderij Drenthe  
Bijna een kwart van de Drentse melkveehouders (232) neemt deel aan Duurzame Melkveehouderij 
Drenthe. Zij kunnen een beloning ontvangen over hun prestaties op 5 doelstellingen (KPI’s). Met dit 
project sturen we op doelen i.p.v. maatregelen. De melkveehouder bepaalt zelf welke maatregelen 
hij/zij neemt, die passen bij hem/haar en het bedrijf en de omgeving. In 2020 zijn 8 
gebiedscontactpersonen aangesteld: 8 melkveehouders die tevens deelnemer zijn aan het project. Zij 
zijn aanspreekpunt voor de deelnemers in hun gebied.   
 

Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit / Regiodeal natuurinclusieve landbouw 

Vanuit de Regio Deal NIL is verbinding gelegd met de Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit. De 
agenda B-B-B is ook onderdeel van de investeringsagenda. De gekozen aanpak sluit aan bij het 
gemeenschappelijk doel van deze Regio Deal: het ontwikkelen en testen van instrumenten 
die natuurinclusief boeren aantrekkelijk en rendabel maken. In 2020 is een overkoepelend streefbeeld 
vastgesteld en er zijn deelgebieden geselecteerd waarvoor de komende periode een streefbeeld en 
actieplan voor natuurinclusieve landbouw wordt opgesteld. Eind 2020/begin 2021 start men met 
gebiedsgerichte aanpak van de gekozen deelgebieden. Deze gebiedsgerichte aanpak is om elke 
grondgebruiker of agrariër een handelingsperspectief te bieden om invulling te geven 
aan natuurinclusieve landbouw die past in dat gebied. Nieuw onder agenda B-B-B is dat deze aanpak 
doorgetrokken wordt naar de akkerbouw.  
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Masterclass Duurzame Melkveehouderij Een 
 
Agenda voor de Veenkoloniën/Regiodeal natuurinclusieve landbouw 
Met de agenda voor de veenkoloniën en de Regiodeal Natuurinclusieve landbouw zijn in een 
gebiedsproces streefbeelden en actieplannen opgesteld voor Natuurinclusieve Landbouw in de 
veenkoloniën. Dit heeft geresulteerd in een concreet plan van aanpak voor 2021. Een van de 
projecten die wordt opgestart in 2021 door Prolander is het gebiedsproces Natuurinclusieve Landbouw 
in het Achterste Diep Hunze. Vanuit Innovatie Veenkoloniën is gewerkt aan Strategisch Landbouwplan 
Veenkoloniën 2020 – 2024.    
 
Programma Natuurlijk Platteland  
  
Ontwikkelopgave NNN  
In 2020 zijn we samen met Prolander en onze partners in een aantal deelgebieden volop in uitvoering 
en voerden we in andere deelgebieden onderzoeken uit, stelden we inrichtingsplannen en schetsen 
op en doorliepen we allerlei voorbereidingsstappen. Zo brachten we bijvoorbeeld de 
uitvoeringswerkzaamheden in de Noordoostelijke Buffer en Grenskade in het Bargerveen naar een 
volgende uitvoeringsfase en werd de uitvoering van de ecologische verbinding in De Reest voortgezet. 
In het Oude Diep hebben we het bestek voorbereid voor de Verlengde Middenraai (Mantingerzand), in 
de Drentsche Aa zijn voor meer deelgebieden plannen van aanpak ontwikkeld en in Oude Willem in 
Zuidwest Drenthe zijn de werkzaamheden in het kader van het EU-LIFE subsidieproject afgerond. De 
gereed-melding van hectares ingerichte NNN is in 2020 beperkt: 30 hectare, gelijk aan de afspraken 
van voorjaar 2020. Dankzij het vele voorbereidende werk in 2020, zullen de ‘gereed gemelde’ 
hectares NNN de komende jaren naar verwachting en conform planning fors gaan stijgen tot in totaal 
circa 2.900 hectare tot en met 2023.   
In 2020 is het investeringskrediet verder opgehoogd om de benodigde grondtransacties te kunnen 
realiseren.   
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Landbouwstructuurverbetering  
Kavelruil is een effectief instrument voor landbouwstructuurverbetering. In 2020 is 1.255 hectare 
gerealiseerd, meer dan de geplande 1.100 hectare.   
  
N2000 natuurherstelmaatregelen  
De natuurherstelmaatregelen in N2000 gebieden (voormalig PAS) voor de periode 2015 t/m 2021 zijn 
in 2020 vol in uitvoering of reeds gerealiseerd. Daarmee lopen deze uitvoeringsmaatregelen op 
schema. Verder is in 2020 een subsidie openstelling geweest (zogenaamde SKNL) voor alle 
natuurherstel beheermaatregelen voor de totale periode van zes jaar vanaf 2021. Deze maatregelen 
zullen conform planning de aankomende zes jaar door de terreinbeherende organisaties worden 
gerealiseerd.  
 
Biodiversiteit 
 
In Nederland en dus ook in Drenthe staat de biodiversiteit onder druk. Wij willen de neergaande trend 
keren. We zetten hiertoe stevig in op agrarisch natuurbeheer, waarbij een belangrijke rol is weggelegd 
voor Agrarische Natuur Drenthe. Binnen het deelprogramma Soortenrijk Drenthe werken we aan het 
verbreden van de brede biodiversiteit, o.a. door ecologisch beheer van bermen te bevorderen (via het 
Bermberaad). Ook zetten we ons hierbij in voor het behoud van akker- en weidevogels en komt geld 
vrij voor groene bewonersinitiatieven.  
Provinciale Staten hebben medio 2020 7 miljoen euro uitgetrokken voor de Agenda Boer-Burger-
Biodiversiteit. Met deze Agenda wordt de soortenrijkdom zowel in het landelijk gebied (‘Gezonde en 
groene leefomgeving’, waarmee o.a. 9 ton is vrijgekomen voor het verbeteren van de 
leefomstandigheden van boerenlandvogels) als in het agrarisch gebied (o.a. verder uitrollen 
duurzaamheidsplannen) aangejaagd. 
 
Ruimtelijke kwaliteit 
 
Ruimtelijke kwaliteit hernieuwbare energie 
Met de Handreiking “Landschappelijke inpassing zonneakkers in Drenthe” en de “Zonnewijzer 
biodiversiteit, handreiking voor de aanleg en beheer van groen op zonnevelden” hebben we breed 
gewaardeerde producten opgeleverd die bruikbaar zijn in de ruimtelijke advisering rondom 
zonneakkers. De Handreiking Landschappelijke Inpassing is gekoppeld aan de Beleidsregel Zon die 
op 3 november 2020 door GS is vastgesteld. De beleidsregel geeft concretere aangrijpingspunten om 
te sturen op gemeentelijke ruimtelijke plannen voor zonneparken.  
 
In de Statenbrief naar aanleiding van de Motie 2020-10 Zon op dak, is aangegeven dat we regels in 
de Provinciale Omgevingsverordening gaan opnemen om de hoeveelheid grondgebonden 
zonneparken te maximeren.  
 
Afgelopen jaar hebben we een onderzoek gefaciliteerd naar de mogelijkheden om de visuele impact 
van windturbines op de woon- en leefomgeving in de Veenkoloniën te reduceren. In 2021 zal met het 
gebied worden gekeken naar mogelijkheden om landschappelijke maatregelen te realiseren. 
 
Planadvisering 
In het afgelopen jaar hebben de Drentse gemeenten ongeveer 300 ruimtelijke plannen ter advisering 
aan ons voorgelegd. Dit aantal is vergelijkbaar met voorgaande jaren. De gemeenten nemen 
doorgaans vroeg contact met ons op als initiatieven een provinciaal belang raken. Hierdoor kan er in 
het begin van het planproces door ons worden meegedacht. Deze werkwijze, en omdat de kwaliteit 
van de gemeentelijke plannen doorgaans goed is, maakt dat we afgelopen jaar slechts twee keer 
aanleiding hebben gezien om een zienswijze op een gemeentelijk plan in te dienen.  
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Veel plannen betroffen initiatieven voor incidentele woningbouw, zowel in bestaand stedelijk gebied 
als in het buitengebied. Ook initiatieven gericht op uitbreiding van het agrarisch bouwblok kwamen 
veelvuldig voor. Sinds de vaststelling van de Beleidregel Zon (GS 3 nov 2020), wordt deze betrokken 
bij de advisering over zonneparken. 
 
Introductie van nieuw instrument: “De inspiratiewerkplaats” 
De inspiratiewerkplaats is een nieuw instrument dat wordt ingezet om het Combinatiemodel uit de 
Omgevingsvisie 2018 vorm en inhoud te geven. We staan voor een aantal complexe opgaven zoals 
klimaatverandering, de energietransitie, de afname van biodiversiteit, verduurzaming van de 
landbouw, transformatie van de woningvoorraad en vergrijzing. Met de inspiratiewerkplaats proberen 
we op een stimulerende wijze samenhang in deze ruimtelijke opgaven te brengen op provinciaal en 
lokaal niveau. Door opgaven te identificeren, te agenderen, aan te jagen en het gesprek aan te gaan 
leggen we verbindingen tussen ontwikkelingen en vragen. Inmiddels hebben we voor Borger een 
reeks ateliersessies doorlopen om te komen tot een procesplan voor de gebiedsontwikkeling van 
Borger-west. Met enkele andere gemeenten en intern verkennen we de mogelijkheden om in 2021 
andere complexe vraagstukken aan te pakken. 
 
Incidentele subsidies voor ruimtelijke kwaliteit 
De inrichting van de openbare ruimte rondom de ontwikkeling Gaultierhof in het centrum van 
Coevorden, de inrichting van de openbare ruimte rondom de ontwikkeling van een nieuwe sporthal en 
woningen in Emmer-Compascuum en de uitvoering van de Centrumvisie “Levendig Westerbork” zijn 
ondersteund met een incidentele subsidie gericht op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. 
 
Sterke steden en vitaal platteland 
 
Evaluatie Retailagenda en Binnenstadfonds 
In het najaar van 2019 is de Retailagenda Drenthe 2016-2019 geëvalueerd en per brief aan 
Provinciale Staten toegezonden (d.d. 26 november 2019). Het bijbehorende Binnenstadfonds is als 
instrument van de Retailagenda daarmee tussentijds geëvalueerd. De zeven gemeenten van het 
Binnenstadfonds gaan nu het laatste uitvoeringsjaar in. In mei 2021 volgt een voortgangsrapportage 
en in mei 2022 de eindrapportage. 
We hebben vanuit een faciliterende en stimulerende rol richting gegeven aan het bevorderen van de 
kernwinkelgebieden. Met het Binnenstadfonds (uit 2017) hebben we geïnvesteerd in compactere, 
aantrekkelijkere binnensteden met minder leegstand. Naar aanleiding van deze evaluatie kijken wij 
positief naar de rol die de Retailagenda en het bijbehorende Binnenstadfonds hebben gespeeld in het 
verbeteren en toekomstbestendig maken van de (kern)winkelgebieden in de Drentse binnensteden. 
We blijven ons inzetten vanuit een faciliterende rol en stimuleren gemeenten in het terugdringen van 
leegstand en het overaanbod van winkelvloeroppervlak. Vanuit de Investeringsagenda Drenthe PLUS 
2020-2023 investeren we wederom in de Drentse steden en dorpen middels het Regiostedenfonds en 
het Herstructureringsfonds.  
 
Regiostedenfonds 
De subsidieregeling Regiostedenfonds bouwt voort op het Binnenstadfonds en heeft als doel het tot 
stand brengen van sterke, toekomstbestendige, compacte binnensteden, met een optimaal aanbod 
van voorzieningen en een aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit die aansluit bij het regionale 
verzorgingsgebied. De subsidie draagt hieraan bij door de kernen van Assen, Emmen, Hoogeveen en 
Meppel financieel te ondersteunen in fysieke ingrepen ter versterking van de regionale functie van de 
binnenstad. Specifiek betreft dit het compacter maken, vergroenen, verbeteren van het wonen en 
fietsen en het versterken van cultuur in de binnensteden. Hiermee speelt de provincie in op het 
negatieve effect dat corona heeft op de vitaliteit van de binnensteden. 
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Gedeputeerden Kuipers en Brink tijdens het rondje langs Drentse steden. 
 
Herstructureringsfonds  
Begin 2020 zijn de laatste 2 beschikkingen toegekend vanuit de uitvoeringsregeling Herstructurering 
Ruimtelijke Kwaliteit, waarmee het beschikbare budgetplafond werd bereikt. Na afronding is de 
regeling intern geëvalueerd en is met verschillende gemeenten gesproken waar behoefte lag voor een 
nieuw Herstructureringsfonds. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een tweetal regelingen: een 
subsidieregeling herstructurering Ruimtelijke Kwaliteit 2021 en een subsidieregeling Herstructurering 
Ruimtelijke kwaliteit Plus. Die laatste is specifiek voor de kernen Coevorden, Beilen en Roden. Beide 
regelingen zijn door Provinciale Staten vastgesteld op 16 december 2020 en gaan in per 1 januari 
2021.  
 
Woonagenda 
Samen met gemeenten, corporaties en marktpartijen is de Drentse woonagenda ontwikkeld. In 
december is ook het Uitvoeringsprogramma gereedgekomen. We zetten in op een voor iedereen 
toegankelijke en toekomstbestendige woningmarkt. Centraal hierin staat het ondersteunen van 
gemeenten en andere partijen met een Impulsteam Woningbouw en een gezamenlijke inspanning om 
richting Rijk en Europa één Drentse lobby te voeren en via een transformatiefaciliteit middelen in te 
zetten voor de aanpassing van de bestaande woningvoorraad. 
 
Vanuit de landelijke versnellingsagenda is in december ruim € 400.000,-- extra ontvangen van het 
Rijk, ter versterking van het Impulsteam. We hebben niet stilgezeten, zodat het Impulsteam per 1 
januari direct aan de slag kon. In de uitvoering combineren we de inzet op Wonen vanuit de Sociale 
Agenda met de acties voor de Woonagenda, zodat geen versnippering optreedt. Ook is al een begin 
gemaakt met de realisatie van een wijk- en dorpenmonitor met trends en fijnmazige informatie over 
woningen in Drenthe. 
 
De Impuls Volkshuisvesting is inmiddels afgerond en afgesloten. Begin 2021 volgen de laatste 
subsidietoekenningen aan gemeenten en de evaluatie. De Campagne 'Lang Zult U Wonen' wordt in 
het kader van de Woonagenda doorgezet en aangevuld met pilots om te komen tot 
woningverbetering.  
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Omgevingsbeleid 
 
Omgevingsagenda Noord 
Als onderdeel van de uitvoeringsagenda van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) hebben wij in 2020 
meegewerkt aan het opstellen van een Omgevingsagenda voor Noord-Nederland. Begin 2020 hebben 
wij de “Contour omgevingsagenda” met het Rijk besproken. Vanaf de zomer is gewerkt aan de 
verdere invulling hiervan. In de werkplaatsen worden de daarin geformuleerde opgaven uitgewerkt tot 
een gebiedsgerichte agenda. Bij dit proces worden andere overheden en maatschappelijke partners 
betrokken. Eind 2020 is een begin gemaakt met de eerste 2 werkplaatsen; “Toekomstkracht voor 
gebieden met bevolkingsdaling” (met onder andere focus op Zuidoost-Drenthe) en “Klimaat en 
landelijk gebied” (met onder andere een focus op het Drentsche Aa gebied als onderdeel van de Hoge 
zandgronden”). De overige werkplaatsen zullen in de loop van 2021 worden georganiseerd.  
 
Omgevingswet 
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2022. Processen om tijdig klaar 
te zijn voor de inwerkingtreding lopen daarmee door in 2021. Daaronder valt ook de vaststelling van 
een nieuwe omgevingsverordening, die in het najaar van 2021 ter besluitvorming aan Provinciale 
Staten zal worden voorgelegd.  
 
Actualisatie Omgevingsvisie 2021 
In juli 2021 zal de RES Drenthe 1.0 worden vastgesteld door de Drentse gemeenteraden, algemeen 
besturen van de waterschappen en provinciale staten. Vervolgens zal de RES worden vertaald in de 
Omgevingsvisie Drenthe. 
 
Zorgvuldig omgaan met water 
 
Met de droogte op de hoge zandgronden van de laatste jaren voelen alle waterbeherende partijen het 
belang van grondwater als onderdeel van het watersysteem. Daarom heeft de Beleidstafel Droogte 
aanbevolen om invulling te geven aan duurzaam voorraadbeheer van grondwater. In opvolging van dit 
advies is in Rijn-Oost verband een Grondwateragenda opgesteld. Met de Grondwateragenda geven 
we op hoofdlijnen richting en ruimte de uitvoering van maatregelen die de waterbeschikbaarheid en 
veerkracht van onze watersystemen vergroten. De Grondwateragenda is een gezamenlijk basis voor 
de provincie en waterschappen voor respectievelijk het Regionaal Waterprogramma en het 
Waterbeheerprogramma. De uitvoering vindt plaats in de zoetwaterprogramma’s in het kader van het 
Deltaprogramma zoetwater. 
 
Op basis van afspraken tussen de provincies en het Rijk is verkend of voldoende grondwater kan 
worden gereserveerd voor de drinkwatervoorziening voor het geval de vraag sterk zou gaan stijgen als 
gevolg van klimaatverandering en sociaal-economische ontwikkelingen. Landelijk is afgesproken om 
in onze regio uit te gaan van een scenario met 25% groei van de vraag naar drinkwater in 2050. Dit is 
gebaseerd op een scenario uit het Deltaprogramma dat uitgaat van een toename bevolking en meer 
gebruik van water per persoon.  
Uit onze verkenning in Drenthe is gebleken dat een Aanvullende Strategische Voorraad over het 
algemeen niet in één of twee grote aan te wijzen gebieden gevonden kan worden, maar in een 
combinatie van meerdere kleine gebieden. Het gaat om een gebied in het Hunzedal binnen de huidige 
aanduiding “Wateroogstgebied” uit de Omgevingsvisie en extra ruimte bij een aantal bestaande 
grondwaterwinningen van de WMD. 
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Gedeputeerde Kuipers helpt bij het plaatsen van nieuwe bebording bij grondwaterbeschermings-
gebieden  
 
De voorbereiding van de laatste periode van Kaderrichtlijn Water 2022-2027 is gestart. Het ontwerp 
KRW-besluit is door ons vastgesteld. Het ontwerp wordt in 2021 in procedure gebracht en zal in het 
najaar van 2021 voor besluitvorming aan uw Staten worden voorgelegd. 
In 2020 is een nieuw uitvoeringprogramma voor de grondwaterbeschermingsgebieden gereed 
gekomen en op basis daarvan is een intentieverklaring ondertekend door de provincie, gemeenten, 
waterschappen, waterleidingbedrijven en de landbouw.  
 
De voorbereiding van een Nota klimaatadaptatie is gestart. In deze nota brengen we breed in beeld 
wat we al doen aan klimaatadaptatie, wat gepland is en welke richtingen voor uitwerking we zien. 
 
Bodem en ondergrond  
 
Met de actualisatie van ons beleid op gebied van bodem en ondergrond is in 2020 een goede start 
gemaakt. Duurzaam bodemgebruik en -beheer staat hierin centraal. In 2021 is de actualisatie gereed. 
Binnen de energie- en landbouwtransitie zien we een toenemende vraag aan diensten die de 
bodem(incl. grondwater) en ondergrond kunnen/moeten leveren. Met betrekking tot de 
energievoorziening zien we een afname winning van fossiele energie (aardgas) en een lichte toename 
van duurzame bodemenergiesystemen. De vele jaren voorbereide aardwarmtewinning (geothermie) 
lijken te gaan leiden tot resultaat in Zuidoost-Drenthe.  
 
Met de uitvoering van het meerjarenprogramma bodem en ondergrond 2016-2020 (mjp) zijn de 
onaanvaardbare risico's voor mens en milieu als gevolg van bodemverontreiniging op vrijwel alle 
locaties gesaneerd of beheerst. De resterende locaties worden in 2021 in uitvoering genomen. De 
uitvoering van de bodemsaneringen zal de komende jaren nog doorlopen.  
Als gevolg van het uitstel van de inwerkingtreding Omgevingswet is het mjp met een jaar verlengd.  
Verontreinigingen met Zeer Zorgwekkende Stoffen, zoals PFAS vormen een nieuwe zorg. In 2021 
wordt het onderzoek naar de aanwezigheid van de nieuwe verontreinigingen in Drenthe voortgezet.  
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Asbest  
 
Er is gebruik gemaakt van de provinciale uitvoeringsregeling verwijdering asbestdaken en de 
opvolging van de regeling die half januari 2021 open wordt gesteld is met 2 nieuwe leningvormen 
uitgebreid. De asbestdakenkaart is verder geactualiseerd en het dashboard werkt goed voor het 
inzichtelijk krijgen van de voortgang in aantal gesaneerde vierkante meters en aantal objecten. 
 
Stikstofopgave, Gebiedsgerichte Aanpak 
 
De stikstofopgave vraagt om een gebiedsgerichte aanpak. Dit is de optelsom van alle maatregelen 
van Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten om het stikstofprobleem en de opgaven rond 
Natura 2000-gebieden aan te pakken. Voor een succesvolle aanpak zijn het Rijk, de Drentse 
overheden, sectoren en belangenbehartigers van diverse sectoren allemaal nodig. We hebben goede 
ervaringen opgedaan in de diverse overleggen met de verschillende betrokken sectoren aan de 
Bestuurlijke Tafel Stikstof Drenthe. De inzet is om in gezamenlijkheid te komen tot slimme, duurzame 
keuzes die leiden tot natuurherstel, een aantrekkelijk ondernemersklimaat waarborgen en de 
leefbaarheid van het landelijk gebied op peil houden.  
We zijn gestart met gebiedsverkenningen, waarin we in beeld brengen hoe de feitelijke situatie is per 
gebied.  Onze intentie is om langs deze weg tot gebiedsplannen te komen die op draagvlak vanuit de 
maatschappij kunnen rekenen.  
Door de afspraken die voortvloeien uit onze inzet in de overleggen met de minister en de ‘stikstofwet’ 
zoals eind 2020 aangenomen in de Tweede Kamer kan onze inzet in 2021 concreet vertaald worden 
naar de Drentse gebiedsgerichte aanpak. 
 
Vergunningverlening, toezicht en handhaving 
 
De vergunningverlening voor initiatieven met een stikstofcomponent is weer op gang gebracht na het 
vaststellen van het nieuwe provinciale beleidskader. Vergunningaanvragen gericht op intern salderen, 
die stillagen na de PAS-uitspraak van de Raad van State, zijn gewijzigd in behandeling genomen en 
ook nieuwe aanvragen zijn in behandeling genomen. Het beoordelen van vergunningaanvragen voor 
de economische ontwikkelingen die we graag in Drenthe gerealiseerd willen zien, wordt wel steeds 
ingewikkelder. Als gevolg van uitspraken door rechtbanken en Raad van State is per aanvraag steeds 
meer behandeltijd nodig om te komen tot een juridisch houdbaar oordeel. Een van de gevolgen 
hiervan is een nog steeds oplopende werkvoorraad. 
We ontvangen aanvragen om informatie en vergunningen vanuit alle sectoren: de landbouwsector, de 
industrie, de woningbouwopgave. Maar ook aanvragen voor projecten in het kader van aanleg van 
wegen of culturele activiteiten in en nabij N2000 gebieden. Ten aanzien van het onderdeel 
woningbouwopgaven  zijn 4 woningbouwvergunningen (woonwijken) gepubliceerd op basis van het 
SSRS (Stikstof Registratie Systeem), dat gevuld is met stikstofwinst als gevolg van de 
snelheidsverlaging (120km naar 100km). Onder andere is hiermee de vergunning voor de uitbreiding 
van Kloosterveen voor het onderdeel stikstof onderbouwd. 
 
Ten aanzien van de categorie PAS-melders is gezamenlijk in IPO verband gestreden voor een 
rechtmatige en passende oplossing. In overleg met de minister van LNV is gekomen tot afspraken die 
ervoor moeten gaan zorgen dat deze groep ondernemers binnen 3 jaar opnieuw een recht zekere 
vorm van toestemming heeft ontvangen van de overheid. Hiervoor is ook een verankering gelegd in de 
Stikstofwet van de minister van LNV. 
 
Het toezicht op bedrijven met betrekking tot stikstof is lastiger geweest in vergelijking tot andere jaren. 
Dit vanwege de onduidelijke stikstof situaties voor verschillende categorieën van bedrijven, waaronder 
bijvoorbeeld de melders. Conform afspraken met de minister heeft op die categorie bedrijven geen 
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actief toezicht plaatsgevonden. Ook de situatie met betrekking tot Corona heeft het uitvoeren van 
toezicht lastiger gemaakt. Om voornoemde redenen zijn in 2020 minder reguliere bedrijfscontroles 
uitgevoerd dan te doen gebruikelijk.   
Er zijn diverse handhavingsverzoeken zijn ingediend tegen bedrijven en/of andere handelingen, 
bijvoorbeeld tegen het regulier beweiden en bemesten en tegen de aanwezige én in ontwikkeling 
zijnde bio-mestvergisting installaties. Al deze verzoeken zijn in behandeling genomen. Al deze 
gevallen zijn ook bezocht door toezichthouders en de controlerapporten maken onderdeel uit van de 
keuze om uiteindelijk wel of niet handhavend op te treden. 
 
Ieder jaar maakt team VTH een jaarprogramma waarin aangeven wordt hoe de uitvoering van de 
wettelijke taken plaats gaat vinden binnen de vastgestelde kaders. Daarnaast stelt het team VTH ook 
ieder jaar een jaarverslag op, waar nader ingegaan wordt op de uitgevoerde acties, de inzet van uren 
en de bijzondere omstandigheden. Dit jaarverslag wordt ter vaststelling voorgelegd aan GS en zal 
zoals gebruikelijk ook ter informatie in 2021 aan PS worden gezonden. 

 
Successen 
- Gebiedsgericht grondwaterbeheer in Assen is van start gegaan en de overeenkomst voor Emmen is 
ondertekend. 
- Bewonersinitiatieven in Weerdinge en Assen zijn - ondanks Corona - succesvol uitgevoerd, waarbij 
in Weerdinge het initiatief een vervolg krijgt omdat nog niet alle daken zijn gesaneerd. 
- Een nieuw uitvoeringsprogramma voor de grondwaterbeschermingsgebieden is vastgesteld en 
intentieverklaring is ondertekend door de partners. 
- Ondertekening Schone Lucht Akkoord. 
- Het Dwingelderveld is uitgeroepen tot Stilste Plekje van Nederland. 
- De provincie Drenthe heeft met het Rijk in het Natuurpact afgesproken om 13.600 ha natuur in te 
richten. Hiervan is op 1 januari 2020 6.492 ha gerealiseerd. ln Drenthe is in 2020 in totaal 384 ha 
ingericht en 299 ha van functie gewijzigd ten behoeve van inrichting. 
-  Natuurbeschermingswetvergunning (onderdeel stikstof) uitbreiding woonwijk Kloosterveen is 
verleend en onherroepelijk. 
- In IPO verband gezamenlijk in overleg met minister van LNV bereikt dat de PAS-melders met 
terugwerkende kracht worden voorzien van een recht zekere toestemming voor de uitoefening van 
hun bedrijven.   
- Bebording in en rond het stiltegebied van Holtingerveld is aangebracht, om beter te kunnen optreden 
tegen illegale handelingen (voornamelijk motorcrossen) 
- 35 jonge boeren zijn ondersteund bij duurzame investeringen vanuit het programma POP3. 
- Project Jong leren eten i.s.m. de GGD en IVN wordt voor 4 jaar voortgezet. 
- In 2020 is een start gemaakt met het Interbestuurlijk programma vitaal platteland. In drie 
deelprojecten gaat gewerkt worden aan natuurinclusieve – en kringloop landbouw: Circulaire 
Boermarke Zeijen, de onderzoeksboerderij Eytemaheert en Samenwerking akkerbouw en 
melkveehouderij. 
- Bijna een kwart van de Drentse melkveehouders (232) neemt deel aan Duurzame Melkveehouderij 
Drenthe. Zij kunnen een beloning ontvangen over hun prestaties op 5 doelstellingen (KPI’s). 
- In 2020 zijn 8 gebiedscontactpersonen aangesteld: 8 melkveehouders die tevens deelnemer zijn aan 
het project. Zij zijn aanspreekpunt voor deelnemers in hun gebied. Ze vormen een laagdrempelige 
vraagbaak en willen hun collega melkveehouders ondersteunen bij verduurzamen van hun bedrijf. 
- Vanuit Innovatie Veenkoloniën is gewerkt aan Strategisch Landbouwplan Veenkoloniën 2020 – 
2024. Eind 2020 is 1 miljoen POP3 subsidie is beschikbaar gesteld voor projecten voor de versterking 
van biodiversiteit en voor innovatie op het gebied van eiwittransitie.  
- Invoering beleidsregel zon. 
- Transformatie vakantiepark Holle Drift Schipborg. 
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Gedeputeerde Stelpstra op "het stilste bankje" 

 
Knelpunten 
- Door covid-19 vragen gebiedsprocessen met omgeving en proces met partners een omschakeling. 
Vaak lukt het uiteindelijk hier coronaproof invulling aan te geven, maar soms leidt dit ook tot vertraging 
bij bijvoorbeeld het opstellen van inrichtingsplannen. 
- Vergunningverlening stikstof is, mede door uitspraken van rechtbanken en Raad van State, zeer 
complexe materie geworden en aan veranderingen en bijstellingen onderhevig, waardoor de 
doorlooptijd van de afhandeling van vergunningaanvragen te hoog is. 
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Toelichting programma 
Als provincie hebben wij een belangrijke rol in het mede bepalen hoe onze omgeving is ingericht. Zijn 
er voldoende woningen afgestemd op de behoefte, is er voldoende ruimte voor bedrijvigheid en 
duurzame energieproductie en krijgt de natuur voldoende ruimte?  Wij zoeken de balans in vraag en 
aanbod, wegen belangen en maken keuzes die in het belang zijn van de regio. De provincie bepaalt 
daarbij de doelen voor het waterbeheer gericht op voldoende en schoon zoetwater voor nu en in de 
toekomst. Ook is de provincie verantwoordelijk voor het beheer van het grondwater als bron voor 
voldoende schoon drinkwater. 

 
Stand resultaten 
Van de resultaten binnen dit programma is hier de status van de resultaten weergegeven. Op 
resultaatniveau is de afwijking toegelicht binnen de doelstelling. 
 

 

 
Lasten  Baten  

94.610.946 -38.687.505 
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 1 2 3 4 (3-4)

 Realisatie
 2019

Primitieve 
begroting 2020

Begroting 2020 na 
wijziging

Realisatie 2020 Verschil

Totaal lasten 112.837.209 117.174.415 99.013.815 94.610.946 4.402.869

Totaal baten -45.506.788 -24.307.935 -31.163.495 -38.687.505 7.524.010

Saldo 67.330.421 92.866.480 67.850.320 55.923.441 11.926.879

 

 

Beleidsopgave: 2.1 Toekomstgerichte landbouw 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status realisatie met toelichting 

202101 Werken aan een 
toekomstgerichte landbouw 

Samenwerking op Drentse en 
Noord-Nederlandse schaal op het 
gebied van landbouw en 
Agribusiness 

Op Drentse en Noord-Nederlandse 
schaal wordt samengewerkt, onder 
andere in de agroagenda Noord 
Nederland. 

   

 
 

 

 

   

Minimaal 20 jonge boeren via de 
POP-3 maatregel Jonge Boeren 
ondersteund 

Meer dan 20 jonge boeren zijn via 
de POP3-maatregel Jonge Boeren 
ondersteund. 

   

 
 

 

 

   

Projecten in het kader van 
landbouwstructuurverbetering via 
de Bestuurscommissie Planmatige 
kavelruil in uitvoering 

Projecten in het kader van 
landbouwstructuurverbetering via 
de Bestuurscommissie Planmatige 
kavelruil zijn in uitvoering. 

   

 
 

 

 

   

Minimaal 5 (innovatie)projecten in 
de tuinbouw, akkerbouw, 
veehouderij en agribusiness in 
uitvoering 

Minimaal 5 (innovatie)projecten in 
de tuinbouw, akkerbouw, 
veehouderij en agribusiness zijn in 
uitvoering. 

   

 
 

 

 

   

Een IBP, NSP/GLB dat bijdraagt 
aan de doelen van Drenthe. 

De middelen van het IBP en POP3 
dragen bij aan de doelen van 
Drenthe. 

   

 
 

 

 

   

202102 Bijdrage Regiodeal 
Natuurinclusieve Landbouw 

Ontwikkelagenda melkveehouderij 
met onder andere 200 
duurzaamheidsplannen in 
uitvoering. Regiodeal 
Natuurinclusieve landbouw: Drents 
Plateau, Boer Burger Biodiversiteit 

De Ontwikkelagenda 
melkveehouderij met onder andere 
200 duurzaamheidsplannen is in 
uitvoering. 

   

 
 

 

 

   

Agenda Veenkoloniën en Innovatie 
Veenkoloniën in uitvoering 
(Regiodeal Natuurinclusieve 
landbouw: Veenkoloniën) 

De Agenda Veenkoloniën en 
Innovatie Veenkoloniën zijn in 
uitvoering. 

   

 
 

 

 

   

 
Beleidsopgave: 2.2 Natuurlijk Platteland 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status realisatie met toelichting 

202201 Afwikkelen projecten 
investeringsbudget Landelijkgebied 
(ILG) 

Project Laaghalerveen in uitvoering Project is opgeleverd. Er wordt nog 
gewerkt aan een restantopgave 
betreffende een kwelscherm 

   

 
 

 

 

   

Project Roden - Norg financieel 
afronden 

Het project is afgerond  
 

 

 

   

Project Geelbroek in uitvoering Bestek en vergunningen voor het 
project Geelbroek zijn gereed 
gekomen. 

   

 
 

 

 

   

Project Nieuw-Schoonebeek Project loopt volgens planning 
   

 
 

 

 

   

202202 Mooi en aangenaam 
Drenthe 

Doelstellingen beheerplannen 
uitgevoerd 

Het beheer van circa 51.000 
hectare natuur en landschap is door 
verschillende partners uitgevoerd. 
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Uitvoeren plan van aanpak 
Soortenrijk Drenthe ter versterking 
biodiversiteit 

Subsidie verleend in kader Groene 
Bewonersinitiatieven 
(subsidieplafond van € 20.000,-- 
bereikt). 
Bermbeheer gemeenten 
gestimuleerd en in kaart gebracht 
(zie www.heeldrenthezoemt.nl) 
Uitrol van ‘’De Bij-les’’ gestart, 
waarmee ook een aantal 
schoolpleinen meer ‘’bij-vriendelijk’’ 
worden. 
Website Heel Drenthe Zoemt voor 
Soortenrijk Drenthe ingericht. 
Participatie bewoners gestimuleerd 
door een folder uit te brengen (zie 
www.heeldrenthezoemt.nl). 

   

Uitvoering projecten 
soortenbescherming o.b.v. Flora en 
Faunabeleidsplan 

Focus op bedreigde typisch 
Drentse soorten met nog meer 
aandacht voor de gevolgen van 
klimaatverandering zoals droogte 
en hogere tempraturen. Daarbij 
gaat het bijvoorbeeld om libellen en 
heide- en veenvlinders – denk aan 
gentiaanblauwtje en 
veenbesparelmoervlinder, maar ook 
om plantensoorten zoals valkruid, 
kleine schorseneer en 
rozenkransje.  Maar ook om het 
tegengaan van de invloed van 
exoten op onze Drentse 
natuurgebieden zoals in het geval 
van de knoflookpad. Verder: 
Heischraal grasland – binnen en 
buiten N2000-gebieden stimuleren 
van herstel en aanleg van 
heischraal grasland, ook op 
onverwachte plekken zoals op 
golfbanen, onder andere in 
samenwerking met particulieren, 
LBD en AND. En onderzoek via 
RUG naar herstelmogelijkheden 
jeneverbes. 

 
 

 

 

   

Uitvoering biodiversiteitsprojecten 
en Flora- en Faunabeleidsplan 

Voor een toelichting zie het 
resultaat Uitvoering projecten 
soortbescherming o.b.v. Flora en 
Faunabeleidsplan. 

   

 
 

 

 

   

Evalueren en inzetten op plan van 
aanpak akker- en weidevogels ter 
versterking biodiversiteit 

Afronden Evaluatie PvA Akker- en 
Weidevogels 2017-2019. 
‘’Overgangsjaar’’ naar het nieuwe 
Uitvoeringsplan akker- en 
weidevogels gefaciliteerd. 
Nieuw Uitvoeringsplan 
Boerenlandvogels is opgesteld en 
omarmd door GS. 
Opdracht verleend voor bejaging 
vos op basis PvA Akker- en 
Weidevogels 2017-2019. 

   

 
 

 

 

   

202203 Behouden en versterken 
Nationale parken en Landschap 

Nationaal Park Drentsche Aa: 
doorontwikkeling van brongebied tot 
benedenloop 

Activatieplan duurzaam toerisme 
Drentsche Aa vastgesteld. 
Businessplan Stroomdalboerderij 
Drentsche Aa opgeleverd. 
Gestart met opstellen nieuw 
Beheer-, Inrichtings- en 
Ontwikkelingsplan Drentsche Aa 
2021-2030. 
Subsidieaanvraag Rijksbijdrage 
2021-2023 voorbereid en 
toegekend gekregen. 

   

 
 

 

 

   

Uitvoeren Ontwikkelagenda 
Regionaal Landschap Drents-Friese 
Grensstreek 

Recreatiezoneringskaart “wilde 
natuur” voor Drents-Friese Wold 
vastgesteld.  
Subsidieaanvraag Rijksbijdrage 
2021-2023 voorbereid en 
ontvangen. 
Gestart met Landschapsbiografie in 
ontwikkeling (gereed eerste helft 
2021). 

   

 
 

 

 

   

202204 Natuurnetwerk Nederland Actualisatie Natuurnetwerk 
Nederland 

Is vastgesteld door GS. 
   

 
 

 

 

   

Oplevering voortgangsrapportage 
Natuur 

Voortgangsrapportage is 
aangeboden aan PS. 

   

 
 

 

 

   

Verbeterde functionering 
ecologische verbindingen 

De ecologische verbindingen zijn 
verder verbeterd. 

   

 
 

 

 

   

Gebiedsopgave Drentsche Aa 
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Voor meerdere deelgebieden loopt 
de voorbereiding waar onder 
Geelbroek, Rolderdiep, 
Roodzanden, Anloerdiep en 
Elperstroom. Er is veel inzet 
gepleegd op grond(ruil). 

   

Gebiedsopgave Hunze Voor meerdere deelgebieden is de 
voorbereiding in volle gang en 
lopen gebiedsprocessen 
waaronder: deelgebied Noordma, 
Wolfsbarge, Atteveen-Saksveld, 
Schaangedennen, Valtherdiep en 
Buinerveld. 

   

 
 

 

 

   

Gebiedsopgave Oude Diep Projecten Mantingerbos en 
Mantingerzand zijn in voorbereiding 
waaronder ecohydrologisch 
onderzoek en opstellen van het 
inrichtingsplan. Door covid-19 vroeg 
de opstart van het gebiedsproces 
met omgeving en proces met 
partners een omschakeling. 
Inmiddels wordt hier coronaproof 
invulling aangegeven. 

   

 
 

 

 

   

Gebiedsopgave Bargerveen Kavelovergang inclusief 
aktepassering is gerealiseerd. De 
buffer Noordoost is in uitvoering. 
Buffer Zuid en Noordwest zijn in 
planvorming. 

   

 
 

 

 

   

Gebiedsopgave Zuidwest Drenthe Diverse inrichtingsopgaven zijn in 
voorbereiding en in uitvoering, 
onder andere: 
Gebiedsontwikkeling LIFE Oude 
Willem is volgens planning 
inhoudelijk afgerond. Financieel zal 
het verder in 2021 worden 
afgerond. 
Project Leggelderveld: uitvoering 
van het kwelscherm conform 
planning.  
Gebiedsproces Klimaatbuffer 
Ootmaanlanden loopt. Door Covid-
19 schuift het inrichtingsplan op 
naar eerste helft 2021.  
Het inrichtingsplan Dwingelderveld 
Noordoost is in voorbereiding. 
Project Havelterberg is opgestart, 
realisatie conform planning zal in 
2022 plaatsvinden. 
De uitvoering N2000-maatregelen 
in drie N2000-gebieden loopt 
volgens planning. 

   

 
 

 

 

   

Gebiedsopgave Noordwest Drenthe Plan van aanpak grond voor 
Noordwest Drenthe is 
geactualiseerd en in uitvoering. 
De uitvoering N2000 beheerplan 
maatregelen in het Fochteloërveen 
loopt volgens planning. Het lek 
raken van damwanden vraagt 
mogelijk om nieuwe investeringen 
in robuust kadeherstel. 

   

 
 

 

 

   

Gebiedsopgave Reest Uitvoering Ecologische 
verbindingszone. 

   

 
 

 

 

   

Gebiedsopgave Nieuwe 
Drostendiep 

De deelstrategieplan grond voor 
Nieuwe Drostendiep is gereed en 
wordt uitvoering aan gegeven. De 
voorverkenning realisatie Orvelte is 
gestart conform planning. 

   

 
 

 

 

   

Meekoppelen klimaatadaptatie en 
mitigatie 

De uitvoering vindt plaats via de 
acht deelprogramma's van het 
programma Natuurlijk Platteland. 
Het betreft onder andere het werk-
met-werk tussen inrichting natuur 
en de maatregelen van de 
Kaderrichtlijn Water (KRW). 

   

 
 

 

 

   

202205 Programma Natuurlijk 
Platteland 

Uitvoering programma Natuurlijk 
Platteland 

Programma Natuurlijk Platteland in 
uitvoering. 

   

De uitvoeringskosten voor 
BIJ12 en RVO nemen jaarlijks 
toe. Als provincie hebben we 
hier geen invloed op. 

 

 

 

   

202206 Kwaliteitsverbetering 
Natura2000 

Aanpassing inrichting 
natuurgebieden, bijvoorbeeld de 
hydrologische situatie 

De aanpassing van de inrichting 
loopt via de acht deelprogramma’s 
van het Programma Natuurlijk 
Platteland. 

   

 
 

 

 

   

   



49 
 

Uitvoering geven aan Natura2000 Vervallen (betreft voormalig PAS), 
zie verder 202212 Uitvoering Wet 
natuurbescherming. betreft 
voormalige PAS. 

 

 

 

 
   

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

De benodigde openstellingen 
Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls 
Natuur en Landschap (SKNL) voor 
de natuurherstelmaatregelen zijn 
gerealiseerd. Staatsbosbeheer en 
Natuurmonumenten hebben 
hiervoor een beschikking 
ontvangen voor uitvoering van 
maatregelen tot en met 2021. 

   

 
 

 

 

   

202207 Functieverandering tbv 
Natuurnetwerk Nederland 

Realiseren particulier beheer 
(SKNL) 

1 openstelling voor SKNL 
(functiewijziging en inrichting) is 
gerealiseerd 

   

 
 

 

 

   

Opstellen en uitvoering geven aan 
grondstrategieplannen 

Er wordt gewerkt aan de 
deelstrategieplannen grond voor de 
deelprogramma’s PNP. 

   

 
 

 

 

   

202208 Agrarisch natuurbeheer Ca. 1750 hectare onder agrarisch 
natuurbeheer wordt door 
collectieven uitgevoerd 

1  openstelling voor Agrarisch 
Natuur- en Landschapsbeheer 
(ANLb) (SNL) is gerealiseerd. 

   

 
 

 

 

   

202209 Beheer Natuur en 
Landschap 

Ca. 51.000 ha beheer natuur en 
landschap door verschillende 
partners uitgevoerd 

1  openstelling voor natuurbeheer 
(SNL) is gerealiseerd. 

   

 
 

 

 

   

202210 Inzicht verkrijgen 
natuurkwaliteit 

Uitvoering monitoringsprogramma Voor de monitoring lopen de 
normale onderdelen zoals gepland. 
Door een misinterpretatie aan het 
begin van het jaar van de 
beschikbare gelden is er te weinig 
uitgegeven. Aanvullend is er door 
Corona wat minder werk uitgevoerd 
in 2020 dan gepland. 

   

 
 

 

 

   

202211 Het versterken en 
behouden van Natuur en 
Landschap 

Opgestelde 
(uitvoerings)overeenkomsten met 
natuurbeheerders 

Geen ontwikkelingen (geen nieuwe 
uitvoeringsovereenkomsten) 
bestaande blijven van toepassing. 

   

 
 

 

 

   

10 gescheperde schaapskuddes 
financieel ondersteund 

De gescheperde schaapskuddes 
zijn financieel ondersteund. 

   

 
 

 

 

   

Groene instellingen financieel 
ondersteund om de brede 
doelstellingen van Natuurlijk 
Platteland te bereiken 

Instellingen hebben op grond van 
het programma de 
subsidieaanvraag ingediend voor 
2021 en de subsidie voor 2020 is 
toegekend en grotendeels 
inmiddels uitbetaald. 

   

 
 

 

 

   

Minimaal 5.000 vrijwilligers voor 
natuur en landschapsbeheer 
waaronder streekbeheer 

Het streekbeheer groeit nog steeds. 
Het aantal vrijwilligersgroepen en 
daarmee ook het aantal vrijwilligers 
neemt toe. Inmiddels wordt het 
aantal van 5000 vrijwilligers 
ruimschoots gehaald. 
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202212 Uitvoering Wet 
natuurbescherming 

Uitvoering geven aan wettelijke 
taken Wet natuurbescherming 

De uitvoering van de onderdelen 
houtopstanden en 
soortenbescherming verlopen 
conform planning. Aandacht is 
vereist voor het onderdeel 
gebiedsbescherming (het 
stikstofdossier). 
Met de eind 2019 in werking 
getreden beleidsregels is het weer 
mogelijk om vergunningaanvragen 
te toetsen op het onderdeel stikstof. 
Aanvragen die al waren ingediend 
moesten door initiatiefnemers 
worden aangepast aan de nieuwe 
regels. Ook zijn diverse nieuwe 
aanvragen ingediend en hebben we 
te maken gekregen met 
handhavingsverzoeken. Ten 
aanzien van woningbouw zijn op 
basis van het 
Stikstofregistratiesysteem (SSRS) 4 
vergunningen verleend, maar er zijn 
ook bezwaren tegen 2 van de 
initiatieven ingediend.  
 
Stikstof informatie bijeenkomsten 
gehouden voor overige 
overheidsinstellingen en adviseurs. 
Team uitbreiding gerealiseerd (vast 
en tijdelijk) vanwege grote en nog 
groeiende werkvoorraad. 
 
De gebiedsgerichte aanpak is in 
goed overleg met de extern 
betrokken partijen van start gegaan.
Samen met de partners in 
november gestart met 
gebiedsverkenningen, die vormen 
de basis om in de volgende fase 
gezamenlijk gebiedsagenda’s op te 
stellen. 

   

Als gevolg van ingewikkelde 
regelgeving, wijzigende 
inzichten, uitspraken van 
rechtbanken en Raad van 
State,updates van 
rekeninstrument Aerius etc. 
zijn we niet in staat geweest 
om de wettelijke taak ten 
aanzien van het onderdeel 
gebiedsbescherming (stikstof) 
de aanvragen om 
toestemming, binnen de 
wettelijke termijn af te ronden. 
De werkvoorraad is in het 
afgelopen jaar fors opgelopen 
ondanks extra (personele) 
inzet. De categorie van de 
zogenaamde PAS-melders 
zal in 2021 er ook nog bij 
komen. Deze groep bedrijven 
moet met terugwerkende 
kracht worden gelegaliseerd 
middels een geldige 
vergunning, dan wel andere 
vorm van toestemming. 

 
Beleidsopgave: 2.3 Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor 
wonen en werken 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status realisatie met toelichting 

202301 Toereikende spreiding en 
bereikbaarheid van voorzieningen 
en aanbod voor wonen over het 
Drentse netwerk van steden en 
dorpen 

Regionale afstemming monitoring 
ontwikkeling woningbouw Regio 
Groningen Assen 

Afstemming zoals gepland, 
verzorgd door Regio Groningen 
Assen, bijgewoond vanuit provincie 
Drenthe 

   

 
 

 

 

   

Uitvoeren Impuls Volkshuisvesting De middelen voor de Impuls 
Volkshuisvesting zijn binnen de 
deadline afgerond. De middelen zijn 
in de vorm een subsidieverleningen 
aan de hand van een vooraf 
vastgestelde verdeelsleutel 
verdeeld over de 12 gemeenten, 
waarmee bijgedragen is aan ten 
minste 1 bouwproject per 
gemeente. Voor het Uitvoeren van 
de Impuls Volkshuisvesting stond 
een geraamd budget van € 
250.000,-- voor 2021. Dit bedrag is 
echter al verleend. De reden 
hiervoor is dat alle 
projectaanvragen voor 31 
december 2020 binnengekomen en 
goedgekeurd zijn. 
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Interbestuurlijk toezicht (IBT) 
aangaande huisvesting van 
statushouders en de gemeenten 
stimuleren de taakstelling te 
realiseren 

Elk kwartaal voeren we hiervoor 
regionaal overleg met de 
gemeenten, corporaties, COA en 
Vluchtelingenwerk en nemen we 
deel aan het landelijk platform 
huisvesting statushouders waarin 
afspraken over de 
huisvestingsketen worden gemaakt. 
Op dit moment worden landelijk 
achterstanden weggewerkt die zijn 
ontstaan bij de Immigratie- en 
Naturalisatiedienst (IND). In 
verband hiermee is de taakstelling 
verdubbeld voor 2021. Het laatste 
half jaar is dan ook het aantal 
mensen wat vanuit het COA 
doorstroomt naar gemeenten sterk 
gestegen, terwijl er na de zomer 
nog te weinig mensen werden 
doorverwezen. Het lijkt er op dat 
niet alle gemeenten per 1 januari 
aan hun taakstelling hebben 
voldaan, maar dit is niet verwijtbaar 
omdat er over het grootste deel van 
2020 geen mensen waren om te 
huisvesten. Provinciale Staten is 
hierover per brief geïnformeerd, 
daarnaast is dit signaal samen met 
Friesland en Groningen ook 
landelijk geagendeerd. 

   

De IND werkt achterstallige 
dossiers weg. Daardoor 
verplaatst de wachtrij van de 
IND nu naar de gemeenten. 
Ook corona blijft impact 
houden op de mogelijkheden 
om goed en snel te kunnen 
huisvesten. Er is nauw 
contact met gemeenten, 
corporaties en alle andere 
ketenpartners om de stijging 
van het aantal te huisvesten 
mensen te kunnen blijven 
oplossen met 
woningtoewijzingen. 

202302 Toekomstbestendig Wonen Opstellen Woonagenda De Woonagenda is na ambtelijke 
en bestuurlijke consultatie van 
marktpartijen, gemeenten en 
corporaties voorgelegd en 
vastgesteld door PS. In de 
Woonagenda worden de opgaven 
op het gebied van wonen en 
woonomgeving gekoppeld aan een 
instrumentarium, het gaat hierbij 
onder meer om actiegerichte 
ondersteuning van woonplannen 
door een Impulsteam Wonen -
waaruit initiatiefnemers en 
gemeenten deskundigheid kunnen 
inschakelen, een gezamenlijke 
lobby richting Rijk en financiers 
voor midden-huur, de realisatie van 
een financieringsfaciliteit voor 
nieuwe initiatieven en 
herstructurering, monitoring en 
onderzoek. De uitwerking hiervan is 
opgenomen in een 
Uitvoeringsprogramma, welke ter 
informatie aan de Staten is 
gestuurd in december. Momenteel 
wordt de uitvoering van de 
Woonagenda voorbereid en wordt 
een Impulsteam samengesteld, met 
daarin onder meer een lobbyist en 
gebiedsontwikkelaar. Diverse 
gemeenten hebben aangegeven 
hier graag gebruik van te gaan 
maken. 
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Langer zelfstandig thuis wonen: 
- Campagne Lang zult u wonen 
- Experiment gezamenlijk wonen 
jongeren & ouderen 

De huidige campagne wordt 
momenteel geëvalueerd, zodat de 
resultaten kunnen worden 
meegenomen voor de Drentse 
Woonagenda. Wel is duidelijk dat 
naast bewustwording steeds meer 
urgentie uit gaat naar 
daadwerkelijke 
woningaanpassingen. In het kader 
van het Uitvoeringsprogramma van 
de Woonagenda zal dit worden 
gezocht in pilots en projecten in 
wijken en buurten, in afstemming 
met gemeenten, 
belangenorganisaties en 
vertegenwoordigers uit de 
doelgroep. Hiervoor kan gebruik 
worden gemaakt van de ervaring 
die is opgedaan met het project met 
slimme sensoren voor 
seniorenwoningen in Midden-
Drenthe en is een netwerk 
opgebouwd dat kan helpen om 
bewustwording nu ook om te zetten 
in acties. De 
bewustwordingscampagne wordt 
doorgezet. 

   

Bevolkingsprognoses en Monitoring 
ontwikkeling woningvoorraad met 
Drentse gemeenten 

Jaarlijks hebben wij de beschikking 
over een actuele 
bevolkingsprognose, cijfers over de 
ontwikkeling van de inwoners- en 
huishoudensaantallen en de 
woningvoorraad. Deze gegevens 
worden actief gedeeld. Een selectie 
hiervan is inmiddels beschikbaar 
via drentheincijfers.nl. In het kader 
van de Woonagenda is gestart met 
een uitbreiding van deze site met 
een wijk- en buurtmonitor. Het 
woningbehoefteonderzoek door en 
voor Zuidoost Drenthe is gereed en 
vormt een goed vertrekpunt 
hiervoor. Via het provinciale data 
science team is de link gelegd naar 
live data van onder meer het CBS 
en is inmiddels ook WOZ informatie 
beschikbaar. Begin 2021 volgt een 
experiment rondom data 
uitwisseling met wooncorporaties. 

   

 
 

 

 

   

Mogelijk Interreg project 
Stronghouse 
is nog onderweg gezamenlijke 
aanvraag wonen en energie 

In 2020 is het EU Interregproject 
Stronghouse gestart. Het project is 
bedoeld om gebiedsgericht 
schaalvoordelen en instrumenten te 
ontwikkelen om particuliere 
huiseigenaren te verleiden 
duurzaam te investeren in hun 
woningen en de drempel daarvoor 
te verlagen. Via dit project wisselt 
de provincie kennis uit met andere 
Europese regio’s die met dezelfde 
opgave worden geconfronteerd, 
waarvoor de provincie een 
Europese bijdrage ontvangt. In 
verband met corona is het drie-
jarige project aangepast (online) 
van start gegaan, waarbij begonnen 
is met de gezamenlijke opzet van 
een CO2 monitor om regio's binnen 
Europa goed te kunnen vergelijken. 
Dit is nodig omdat de CO2 uitstoot 
verschillend wordt berekend. Vanuit 
een analyse van de klantreis is 
besloten om nadrukkelijker 
bedrijven te betrekken. In haar 
wijkaanpak maakt de gemeente 
Noordenveld al gebruik van de 
input van het Europese project. 

   

 
 

 

 

   

202303 Initiatieven  en 
ontwikkelingen die bijdragen aan 
een goede ruimtelijke ordening 

Ontwerp- en adviesbijdragen in de 
realisatie van ruimtelijke plannen 
(zoals bijvoorbeeld zonneparken) 
en gebiedsontwikkelingen 

Ontwerp- en adviesbijdragen in de 
realisatie van ruimtelijke plannen 
(zoals bijvoorbeeld zonneparken) 
en gebiedsontwikkelingen 
- Handreiking landschappelijke 
inpassing zonneparken 
- Inspiratiewerkplaats 

   

 
 

 

 

   

Verkennen Panorama Drenthe 
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De verkenning naar de 
wenselijkheid en de mogelijkheid 
om naar voorbeeld van Panorama 
Nederland van het College van 
Rijksadviseurs (CrA) een Panorama 
Drenthe op te stellen is in het 
voorjaar van 2020 afgerond. Het 
doel van Panorama Drenthe zou 
zijn om samen met partners beter 
te doordenken hoe de verschillende 
grote ruimtelijke opgaven die op 
Drenthe afgekomen meer in 
samenhang opgepakt kunnen 
worden: de energietransitie, de 
verduurzaming van de landbouw, 
de klimaatverandering, de afname 
van biodiversiteit, verstedelijking en 
demografische veranderingen, 
inclusief het stikstofvraagstuk.  
De beperkingen die Corona met 
zich meebrengt, heeft ons dit 
voorjaar doen besluiten om 
voorlopig geen vervolg te geven 
aan Panorama Drenthe. Het 
gedachtegoed wordt bij concrete 
ruimtelijke vraagstukken en 
gebiedsontwikkeling nader vorm 
gegeven. Tevens zal bij een 
actualisatie van het 
omgevingsbeleid gekeken worden 
naar een verdere doorontwikkeling 
van de samenhang tussen 
verschillende ruimtelijke 
beleidsthema's. 

   

202304 Juiste functie op de juiste 
plek 

Planadvisering met behulp van 
Wro-instrumentarium en de ladder 
van duurzame verstedelijking met 
aandacht voor ruimtelijke kwaliteit 

Geadviseerd op ongeveer 300 
gemeentelijke plannen. 

   

 
 

 

 

   

Ruimte voor herbestemming 
vrijkomende bedrijfsgebouwen en 
nieuwe bestemming vakantieparken 

- In 2020 heeft 1 vakantiepark 
‘Holle Drift’ een 
bestemmingswijziging gekregen.  
- Daarnaast is nog eens 
geadviseerd over 16 andere 
transformatieparken en volgt de 
bestemmingswijziging in een later 
stadium van het programma VVP.  
- Ook is bijgedragen aan het 
opzetten van het instrumentarium 
voor transformatie. 

   

 
 

 

 

   

Monitoren, uitvoeren en 
doorontwikkeling Omgevingsvisie 
en eventueel aanpassing 
Provinciale Omgevingsverordening 

- De monitoring van ons 
Omgevingsbeleid wordt deels 
ingevuld met de data die wordt 
verzameld door Datahuis Drenthe 
(www.drentheincijfers.nl). 
 -Voor de monitoring van landschap 
en cultuurhistorische waarden is 
een plan van aanpak ontwikkeld dat 
in 2021 wordt uitgevoerd.  
- Op basis van de constatering dat 
ons beleid voor zonneparken 
onvoldoende werking had, is een 
beleidsregel zon ontwikkeld en is 
een wijziging van de Provinciale 
Omgevingsvisie (POV) in 
voorbereiding. 

   

 
 

 

 

   

202305 Sterke steden en vitale 
dorpen 

Sterke Binnensteden; evaluatie 
Retailagenda en Binnenstadsfonds 

De volgende activiteiten zijn 
uitgevoerd: 
- Organiseren van bijeenkomst voor 
Dienstenrichtlijn en Inventariseren 
plancapaciteit Landsdeel Noord 
- Organiseren van Retailoverleg 
met Drentse gemeenten 
- PS-brief Evaluatie Retailagenda 
Drenthe (2016-2019) 
- PS-brief Voortgangsrapportage 
Binnenstadfonds 
- Actualisatie detailhandelsbeleid 
inz. Dienstenrichtlijn 
- Opzetten subsidieregeling 
‘Digitale winkelstraten’ (tot eind 
2020) 
- Opzetten subsidieregeling 
‘Regiostedenfonds’ (Q1-2 in 2021) 
- Opzetten subsidieregeling 
‘Herstructurering Ruimtelijke 
Kwaliteit PLUS 2021’ (Q1-2 in 
2021) 

   

 
 

 

 

   

   



54 
 

Stads- en dorpsvernieuwing met 
inzet van het Herstructureringsfonds

In december 2020 hebben 
Provinciale Staten een tweetal 
regelingen vastgesteld waarmee 
het nieuwe Herstructurering wordt 
uitgevoerd. Het gaat om de 
regelingen Herstructurering 
ruimtelijke Kwaliteit 2021 (HRK) en 
Herstructurering Ruimtelijke 
Kwaliteit 2021 Plus (HRK Plus). 

 

 

 

 
   

Monitoring leegstand en 
koopstroom 

- Koopstromenonderzoek Oost 
Nederland 2019 
- Corona-oplegger 
Koopstromenonderzoek Oost 
Nederland  
- Afstemming gemeentelijke 
uitvoeringsprogramma’s 

 
 

 

 

   

202306 In 2021 is de provincie 
Omgevingswet proof 

Een vastgestelde 
omgevingsverordering die per 
1/1/2021 voldoet aan de eisen van 
de Omgevingswet 

Als gevolg van uitstel van de 
inwerkingtreding van de 
Omgevingswet loopt dit proces door 
in 2021. Besluitvorming over de 
nieuwe Omgevingswet is voorzien 
in het najaar van 2021. 

   

 
 

 

 

   

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

Als gevolg van het uitstel van de 
inwerkingtreding van de 
Omgevingswet loopt dit door in 
2021. 

   

 
 

 

 

   

Met ketenpartners zijn afspraken 
gemaakt over 
samenwerkingsprocessen 

In het Omgevingsplatform Drenthe 
werken we als ketenpartners 
(gemeenten, provincie, 
waterschappen, Rijkswaterstaat, 
RUD, VRD en GGD) samen en 
maken we afspraken om op 1 
januari 2022 klaar te zijn voor de 
Omgevingswet en deze adequaat 
uit te kunnen voeren. Omdat de 
inwerkingtreding van de 
Omgevingswet dit voorjaar is 
uitgesteld, loopt dit door in 2021. 

   

 
 

 

 

   

202307 RSP: Bereikbaarheid 
Emmen - Centrum 

Realisatie van de aansluiting 
Emmen-West. (N34 - N391) 

Verloopt volgens planning, maar 
het is een zeer complex project op 
klein grondvlak waardoor er 
continue aandacht nodig is. 

   

 
 

 

 

   

202308 RSP: Coevorden Realisatie stationsplein Coevorden Stationsplein is dit jaar opgeleverd. 
Financiële afronding volgt in 2021. 

   

 
 

 

 

   

 
Beleidsopgave: 2.4 Zorgvuldig omgaan met water 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status realisatie met 

toelichting  
202401 De grondwaterstand 
in Natura2000 gebieden 
voldoet aan de doelen van 
de Kaderrichtlijn Water 2021 

Beschrijving toestand 
grondwatersituatie in 2 Natura2000 
gebieden: Fochteloërveen en 
Dwingelderveld 

De rapportages van de toestand grondwatersituatie in 
het Fochteloërveen en Dwingelderveld zijn in concept 
gereed. De rapportages zijn vertraagd, omdat de 
overleggen met de terreinbeheerders vanwege Covid-19 
eerst zijn uitgesteld en later uiteindelijk digitaal zijn 
gehouden. We verwachten oplevering eerste kwartaal 
2021. 

   

 
 

 

 

   

Drainage en beregening rond 
Natura2000 gebieden conform 
afspraken 

Er zijn 9 voortoetsen voorgelegd in de onderzoekszone 
rond Natura 2000-gebieden. Door de droge jaren is een 
verschuiving opgetreden naar aanvragen voor 
beregeningsputten in plaats van drainage. Van 9 
voortoetsen in 2020 kon er bij 1 een significant negatief 
effect op de natuur niet worden uitgesloten. 

   

 
 

 

 

   

Uitvoeren overige wettelijke taken 
op basis van de Waterwet (het 
bijhouden van het Landelijk 
Grondwater Register en de 
invoering van het Basis Registratie 
Ondergrond) 

De wettelijke taken, waaronder vergunningverlening, 
toezicht en handhaving op grond van de Waterwet zijn 
uitgevoerd. Ook de verplichte registraties zijn 
bijgehouden en de rapportages zijn opgesteld. 
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202402 De strategische 
grondwatervoorraad is 
toereikend om te voldoen 
aan de vraag naar 
drinkwater in 2040 op basis 
van een groei van de 
drinkwatervraag van 3% 

Beleidsnotitie "aanvullende 
strategische grondwatervoorraad" 

De projectgroep heeft een verkenning opgeleverd en op 
basis daarvan bent u geïnformeerd per brief van 23 juni 
2020. De bouwstenen worden verder uitgewerkt en het 
beleid wordt opgenomen in het Regionaal 
Waterprogramma (besluit in PS najaar 2021). 

   

Voortzetting Interregproject: 
"Kennisontwikkeling ondiepe 
ondergrond voor betere 
onderbouwing ruimtelijke keuzes in 
relatie tot klimaatverandering" 

De nieuwe gegevens over de opbouw van de ondergrond 
zijn verwerkt in het grondwatermodel waarna begin 2021 
samen met het waterschap nieuwe beregening 
scenario’s worden doorgerekend gericht op aanpassing 
van de regelgeving. Daarnaast is een meetsysteem 
ingericht voor het bepalen van de effecten van het 
verminderen van het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in een deelgebied van de 
Drentsche Aa. 

   

 
 

 

 

   

202403 De 
zoetwatervoorziening 
voorziet in een 
maatschappelijk gewenst 
duurzaam 
voorzieningenniveau voor 
voldoende en schoon 
zoetwater 

Afgeven beschikkingen voor 
zoetwater uitvoeringsprojecten in 
het kader van Deltaprogramma en 
EU-POP3 

Er zijn twee beschikkingen in het programma 
Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON) afgegeven: 
- Hydrologische bufferzone Ootmaanlanden en 
Koningsschut. Hiermee wordt schade aan kwetsbare 
natuurtypen, als gevolg van de verdroging, voorkomen.  
- Hydrologische bufferzone Middenraai. De activiteiten 
zijn gericht op het bufferen van water in de ondergrond 
en het verhogen van grondwaterstanden. 

   

 
 

 

 

   

202404 Robuuste 
watersystemen die zodanig 
ingericht zijn dat de risico’s 
op wateroverlast en 
watertekort (droogte) tot een 
maatschappelijk 
aanvaardbaar niveau 
beperkt blijven 

Ontwerp provinciaal 
waterprogramma 

In verband met de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet op 1 januari 2022 moet het Regionaal 
waterprogramma op 1 januari 2022 zijn vastgesteld. Het 
ambtelijk concept is inmiddels gereed. Het Regionaal 
waterprogramma wordt samen met het KRW besluit in 
2021 in procedure gebracht en in het najaar van 2021 
voor besluitvorming aan uw Staten voorgelegd. 

   

 
 

 

 

   

Toezicht op de waterschappen De vier waterschappen hebben de voortgang 
gerapporteerd en deze rapportages zijn besproken en 
geaccordeerd in de jaarlijkse bestuurlijke overleggen. De 
waterschappen rapporteren over de uitvoering van 
maatregelen waar de provincie op grond van de 
Waterwet en volgens afspraak in het Bestuursakkoord 
Water de kaders stelt. Uit de rapportages blijkt dat de 
uitvoering van maatregelen voor de KRW en het 
voorkomen van wateroverlast op schema liggen. De 
waterschappen sluiten bij de uitvoering aan op de 
uitvoering van het Programma Landelijk Gebied. 

   

 
 

 

 

   

202405 Anticiperen op de 
gevolgen van 
klimaatverandering door 
mitigatie en adaptatie 

Ontwikkelen provinciale strategie 
ruimtelijke klimaatadaptatie 

De voorbereiding van onze nota klimaatadaptatie is 
gestart. De nota wordt in 2021 aan uw Staten 
aangeboden. 
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In kaart brengen gevolgen van 
klimaatverandering en te nemen 
maatregelen zoals is afgesproken 
in het Deltaplan Ruimtelijke 
Adaptatie 

Alle stresstesten van de drie werkregio’s in Drenthe zijn 
gereed. Ze zijn gepubliceerd op: 
https://fluvius.klimaatatlas.net/ en 
https://laatunietverrassen.nl/klimaatthemas/wateroverlast/
De resultaten van de stresstesten van Groningen-Noord-
Drenthe zijn nog niet toegankelijk. 
 
De risicodialogen moeten bijna overal nog gevoerd 
worden. Enkele gemeenten hebben een interne 
risicodialoog uitgevoerd. Vechtstromen heeft de 
risicodialoog meegenomen in een breder gebiedsproces. 

   

202406 Voldoen aan de EU-
richtlijn voor schoon en 
veilig zwemwater 

Hygiënische en veilige 
badinrichtingen en 
zwemgelegenheden op basis van 
wettelijke kaders 

Fysieke en administratieve controles over het eerste 
kwartaal zijn volgens planning afgerond.  
Er is enigszins vertraging opgelopen met controles over 
het tweede kwartaal doordat zwembaden gesloten waren 
in verband met noodmaatregelen. De controles zijn in 
week 22 en 23 hervat. De controles zijn in de zomer 
afgerond als gepland. De planning voor 2020 is 
nagenoeg volledig uitgevoerd, enkele uitzonderingen 
door corona-sluiting van de badinrichting daar gelaten. 

 
 

 

 

   

Bijhouden Drentse deel van het 
landelijk zwemwaterregister 

Het zwemwaterregister is bijgehouden. De rapportage 
naar Europa is verstuurd. 

   

 
 

 

 

   

Het aanwijzen van 
zwemwatergelegenheden 

Bij Westerbork is de ontwikkeling van een zwemplas in 
beeld. Nijstad bij Hoogeveen wordt in 2021 aangewezen 
als zwemplas. 

   

 
 

 

 

   

Uitgeven Zwemwaterfolder Folder 2020 is uitgegeven, inclusief Corona informatie. 
   

 
 

 

 

   

202407 De 
oppervlaktewater- en 
grondwaterkwaliteit voldoet 
aan de doelen van de 
Kaderrichtlijn Water 2021 

Realisatie projecten uit de 
uitvoeringsprogramma’s 
grondwaterbeschermingsgebieden 

In 2020 is een nieuw uitvoeringsprogramma gereed 
gekomen en op basis daarvan is een intentieverklaring 
ondertekend door de provincie, gemeenten, 
waterschappen, waterleidingbedrijven en de landbouw. 
Hierover bent u per brief van 6 oktober 2020 
geïnformeerd. 
Het lopende uitvoeringsprogramma is conform planning 
uitgevoerd. De belangrijkste projecten zijn: 
- Faciliteren van studiegroepen van agrariërs in 
grondwaterbeschermingsgebieden 
- Een laagdrempelige landelijke inzameling van niet 
gebruikte gewasbeschermingsmiddelen 
- Verbeteren communicatie; nieuwe bebording 
grondwaterbeschermingsgebieden. Aansluiting bij 
https://beschermjedrinkwater.nl/. 
- 6e Nitraat Actie Programma (NAP) in 4 kwetsbare 
grondwaterbeschermingsgebieden  
Uitvoeringsprogramma Drentsche Aa 
(oppervlaktewaterwinning) heeft geresulteerd in een 
aanzienlijke vermindering van het aantal 
normoverschrijdingen bij het innamepunt (2 in 2020). 
Verder is gestart met project vermindering 
perceelemissie. 
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De uitvoering van de in de POV 
opgenomen regels ter 
bescherming van het grondwater 
met het oog op de 
drinkwatervoorziening 

Door het verlenen van vergunningen en het uitvoeren 
van toezicht in de beschermingsgebieden is belangrijke 
bijdrage geleverd aan bescherming van het grondwater 
met het oog op de drinkwaterwinning. 

   

Voortgangsrapportage realisatie 
Kaderrichtlijn Water doelen 
grondwater/oppervlakte water 

In onze brief van 21 april 2020 hebben wij u 
geïnformeerd over de kwaliteit van de Drentse 
oppervlaktewateren en over de procedure voor het 
vaststellen van de doelen voor de KRW voor de periode 
2022-2027. Inmiddels hebben wij het ontwerp KRW-
besluit vastgesteld. Dit wordt in 2021 verder in procedure 
gebracht. Per brief van 1 december 2020 hebben wij u 
over de voortgang van de besluitvorming geïnformeerd. 

   

 
 

 

 

   

Afgeven beschikkingen voor 
uitvoeringsprojecten Deltaplan 
Agrarisch Waterbeheer, EU-POP3 
en de Europese Kaderrichtlijn 
Water 

Er zijn twee beschikkingen afgegeven: 
- Vermindering perceelemissies. Het project is gericht op 
de vermindering van de emissie van 
gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten (vanaf het 
perceel).  
- Beschikking bufferstroken in het beheergebied van het 
waterschap Drents Overijsselse Delta. Door het 
realiseren van bufferstroken kunnen spuitvrije zones 
worden gerealiseerd waarbij de waterkwaliteit kan 
verbeteren. Verder zal binnen dit project gewerkt aan de 
bewustwording en kennisvergroting rondom water, 
bodem en erf bij de agrarische sector. 

   

 
 

 

 

   

Voortzetten Deltaprogramma 
Agrarisch Waterbeheer 

Het lopende DAW programma is geëvalueerd. Per brief 
van 1 december 2020 hebben wij onze evaluatie aan u 
aangeboden. 

   

 
 

 

 

   

Uitvoeren overige wettelijke taken 
op basis van de Waterwet 

De overige wettelijke taken op grond van de Waterwet 
zijn uitgevoerd. Daarnaast  is de Concept POV conform 
de vereisten van de nieuwe Omgevingswet voorbereid. 

   

 
 

 

 

   

 
Beleidsopgave: 2.5 In Drenthe behoud en verbetering  van de milieu- en 
leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van  de wettelijke milieueisen  
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status realisatie met toelichting 

202501 Behoud en bevorderen van 
de algemene milieukwaliteit 
(wettelijke milieueisen) en het 
duurzaamheidsbewustzijn in 
Drenthe 

Milieutaken zijn Omgevingswetproof Onder het OPD wordt gezamenlijk 
met ketenpartners gewerkt aan 
bouwstenen milieu. 
Vanwege het uitstel van de 
Omgevingswet hebben we wat 
meer tijd om ons gezamenlijk met 
de ketenpartners voor te bereiden 
op de komst van de Omgevingswet. 

   

 
 

 

 

   

Beleidsadvisering kernkwaliteit Rust Verschillende beleidsadviezen zijn 
geleverd. 

   

 
 

 

 

   

Organisatie publieksevenement met 
thema duurzaamheid 

Hét Duurzaam Drenthe Event is op 
13 november 2020 voor de achtste 
en laatste keer georganiseerd. 

   

 
 

 

 

   

RUDD adviseert aan provincie en 
gemeenten inzake vraagstukken 
externe veiligheid 
(omgevingsveiligheid) 

RUDD adviseert aan provincie en 
gemeenten over vraagstukken 
externe veiligheid 
(omgevingsveiligheid). 
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Prestatieafspraken met Natuur- en 
Milieufederatie Drenthe t.a.v. 
provinciale opgaven 

Prestatieafspraken zijn gemaakt en 
worden uitgevoerd. 

   

Beleidsadviezen met betrekking tot 
de uitvoering van de wetgeving voor 
de leefomgeving 

Verschillende beleidsadviezen zijn 
geleverd. 

   

 
 

 

 

   

202502 Adequaat 
opdrachtgeverschap richting de 
Regionale Uitvoeringsdienst 
Drenthe (RUDD) en 
Omgevingsdienst Groningen (OD-
G) 

Uitvoeringsprogramma van de OD-
G conform de Noordelijke Maat voor 
vergunningverlening en toezicht 
voor de BRZO en RIE4 bedrijven 

Uitvoeringsprogramma is opgesteld 
en de uitvoering wordt gemonitord. 

   

 
 

 

 

   

RUDD adviseert aan provincie en 
gemeenten inzake vraagstukken 
omgevingsbeleid en 
omgevingsveiligheid 

RUDD heeft ons op verschillende 
momenten van advies voorzien. 

   

 
 

 

 

   

Uitvoeringsprogramma van de 
RUDD conform de Drentse Maat 
voor vergunningverlening en 
toezicht 

Uitvoeringsprogramma is opgesteld 
en de uitvoering wordt gemonitord. 

   

Naar aanleiding van de 
vragen in PS over de taak 
toezicht en handhaving, doen 
wij nu een onderzoek naar 
onze opdrachtgeversrol. 

 

 

 

   

Uitvoeringsprogramma van de 
RUDD voor vergunningverlening, 
toezicht en handhaving voor 
bodembescherming en 
bodemsanering 

Uitvoeringsprogramma is opgesteld 
en de uitvoering wordt gemonitord. 

   

 
 

 

 

   

202503 Een leefbaar en veilig 
Drenthe waarin regels worden 
nageleefd en waarin ruimte is voor 
de uitvoering van verschillende 
maatschappelijke functies 

Coördinatie en regie vanuit de 
Wabo voor de ketenpartners 

Ondanks de beperkingen van 
covid-19 hebben we zoveel 
mogelijk contact gehouden met 
onze partners en is er een digitale 
bestuurlijke VTH bijeenkomst 
geweest. Voor de groene taken 
heeft dit jaar een evaluatie 
plaatsgevonden en wordt getracht 
gezamenlijk te komen tot een nog 
effectievere samenwerkingsvorm. 

 
 

 

 

   

Uitvoeren van het programmatisch 
werken voor de VTH-taken 

Ondanks de geldende corona 
maatregelen en de beperkingen die 
deze met zich meebrachten, is het 
toch gelukt binnen redelijke marges 
het uitvoeringsprogramma voor 
VTH uit te voeren. De definitieve 
balans zal in de nog op te stellen 
jaarrapportage over 2020 worden 
gemaakt. 

   

 
 

 

 

   

Optimalisering van de inzet van het 
BIBOB-instrumentarium bij de 
uitvoering van de VTH-taken 

Met de beide uitvoeringsdiensten 
(RUDD en OD-G) voor de VTH-
taken zijn de afspraken over de 
inzet geactualiseerd  
Er wordt gebruik gemaakt van 
adviezen van het Landelijk Bureau 
Bibob (LBB) 
Voortgang van deeladviezen wordt 
actief bewaakt 

   

 
 

 

 

   

202504 Adequate uitvoering van 
het interbestuurlijk toezicht (IBT) 

Vastgestelde jaarverslagen IBT 
over de taakuitvoering van 
gemeenten en andere betrokkenen 

Jaarverslagen zijn vastgesteld. 
   

 
 

 

 

   

IBT verbetertrajecten (indien 
wettelijk aan de orde) 

Er zijn geen verbetertrajecten aan 
de orde geweest. 

   

 
 

 

 

   

 
Beleidsopgave: 2.6 De bodem en ondergrond worden zo  beheerd en benut dat 
deze ook voor volgende generaties hun culturele, ec ologische en economische 
kracht behouden 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status realisatie met toelichting 

202601 Het bevorderen van 
duurzaam bodemgebruik en 
verantwoord gebruik van de diepe 
ondergrond 

Meer bedrijven in de agrarische 
sector zijn bewust bezig met 
duurzaam bodemgebruik 

Binnen het programma 
Toekomstgerichte landbouw zijn 
diverse activiteiten gestart waarbij 
duurzaam bodemgebruik in de 
agrarische sector is geïnitieerd. 
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Herziening structuurvisie 
ondergrond 

In 2020 is gestart met de 
actualisatie van het beleid voor 
bodem en ondergrond. Bij deze 
actualisatie wordt ook het beleid 
zoals opgenomen in de 
Structuurvisie Ondergrond herzien. 

   

Beleidsbeïnvloeding bij Rijk met 
betrekking tot beleid bodem en 
ondergrond 

De beleidsontwikkeling op PFAS-
normering is afgestemd op risico's 
voor grondwater. 
Financieringskader rijksbijdrage 
voor de uitvoering bodemtaken. 

   

 
 

 

 

   

Overdracht van bodemtaken naar 
gemeenten 

Het afgelopen jaar is vanuit het 
OPD een werkgroep gevormd die 
de overdracht van bodemtaken 
gaat faciliteren. 

 
 

 

 

   

Beleid bodem en ondergrond is 
Omgevingswetproof 

In 2020 is gestart met een integrale 
herziening van het beleid voor 
bodem en ondergrond voor 
Drenthe.  
 
Het Meerjarenprogramma bodem 
en ondergrond 2016-2020 is met 
een jaar verlengd. 

   

De herziening van ons beleid 
voor bodem en ondergrond 
wordt in 2021 afgerond.  
 
Het Meerjarenprogramma 
Bodem en Ondergrond is 
verlengd ivm vertraging 
invoering Omgevingswet.  
Dit om de werkzaamheden in 
2021 te kunnen continueren. 

 

 

 

   

Onthulling Aardkundig Monument De voorbereiding is gestart, maar 
de onthulling is uitgesteld i.v.m. 
Corona-maatregelen. 

   

Uitgesteld in verband met 
Corona-maatregelen 

 

 

 

   

202602 Verantwoord beheer van de 
stortplaatsen (Nazorgfonds) 

Beleidsadvisering stortplaatsen en 
nazorgfonds 

Voorbereidende werkzaamheden 
voor de ALM-studie zijn gestart. 

   

De start van de studie is 
vertraagd. Medio 2020 heeft 
Attero in het concept 
nazorgplan aangegeven de 
stortplaats later te sluiten. 
Een latere sluitingsdatum van 
de stortplaats heeft (grote) 
impact op de uitkomsten van 
de ALM-studie. 
Met een ALM-studie worden 
toekomstige financiële risico's 
die de provincie loopt (in het 
nazorgfonds) inzichtelijk 
gemaakt. In dit traject zal ook 
een besluit worden genomen 
over de te hanteren 
rekenrente. Uit het 
nazorgplan volgt (samen met 
de rekenrente) het geraamde 
doelvermogen dat benodigd 
is om de eeuwigdurende 
nazorg te kunnen uitvoeren. 
Pas als het nazorgplan 
definitief is kan ook de ALM-
studie worden afgerond. 

 

 

 

   

Vastgestelde begroting en 
jaarverslag nazorgfonds 

Begroting en jaarverslag zijn 
vastgesteld. 

   

 
 

 

 

   

Uitvoeringsprogramma RUDD voor 
de uitvoering van nazorg Meisner 
en nieuw nazorgplan Attero 

Uitvoering nazorg Meisner verloopt 
volgens planning.  
 
Met Attero zijn procesafspraken 
gemaakt die leiden tot een definitief 
eindconcept maart/april 2021. 

   

Medio 2020 is door Attero 
een concept nazorgplan voor 
de stortplaats Wijster 
aangeleverd. 
De beoordeling van het 
concept vergt meer tijd dan 
verwacht mede als gevolg 
van de (onverwachte) 
wijziging van de 
sluitingsdatum van de 
stortplaats. 

 

 

 

   

202603 Een verantwoorde winning 
van de oppervlaktedelfstoffen en 
uitvoering van functionele 
ontgrondingen 

De winning en de uitvoering vinden 
plaats binnen de wettelijke kaders 
zoals opgenomen in de 
Omgevingsvisie 

De werkzaamheden ten aanzien 
van de winning van zand hebben 
vooral in het teken gestaan van het 
komen tot herstel van een in 2019 
ontstane bres in de zandwinning 
aan de Mussels te Beilen. 
Daarnaast zijn in 2020 de 
voorbereidingen gestart voor een 
uitbreiding van de bestaande 
zandwinning Amerika te Een met 
ongeveer 30 hectare. 
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202604 Uitvoeren 
meerjarenprogramma bodem en 
ondergrond (2016-2020): sanering 
en voorkomen nieuwe 
saneringslocaties 

Wegnemen/beheren 
onaanvaardbare ecologische en 
verspreidingsrisico's als gevolg van 
bodemverontreiniging 

Eind 2020 zijn onaanvaardbare 
risico's als gevolg van 
bodemverontreiniging op vrijwel alle 
locaties weggenomen of beheerst. 

   

Herstel balans 
(chemische)bodemkwaliteit en 
bodemgebruik (verminderen 
gebruiksbeperkingen als gevolg van 
bodemverontreiniging) 

De uitvoering van 
bodemsaneringen en verandering 
van het bodemgebruik hebben 
geleid tot een verbetering van de 
balans tussen gebruik en 
bodemkwaliteit. Daaraan moet 
worden toegevoegd dat nieuwe 
verontreinigingen bijvoorbeeld door 
Zeer Zorgwekkende Stoffen (zoals 
PFAS) tot nieuwe aantasting van de 
bodemkwaliteit hebben geleid.  
Onderzoek naar mogelijk met PFAS 
belaste locaties in Drenthe wordt in 
een landelijk aanpak vormgegeven. 

   

 
 

 

 

   

Jaaropdracht RUD 2020 voor de 
uitvoering van bodemprojecten en 
beleidsadvisering 

Jaaropdracht is verstrekt en in de 
tweede helft van 2020 aangevuld. 

   

 
 

 

 

   

Uitvoeren 
bodemverbredingsprojecten 

In 2020 zijn verschillende 
bodemverbredingsprojecten 
uitgevoerd. 
  
Het pilotproject chemievrije 
maisteelt heeft laten zien dat teelt 
mogelijk is met tenminste hetzelfde 
opbrengstpotentieel zonder de inzet 
van gewasbeschermingsmiddelen 
en de daarmee gepaard gaande 
ongewenste effecten op 
bijvoorbeeld de waterkwaliteit, de 
biodiversiteit en het bodemleven. 

   

 
 

 

 

   

Actuele en digitaal beschikbare 
bodeminformatie 

Beschikbaarheid van de 
bodeminformatie via het landelijk 
bodemloket is op orde gebracht. 
Plan van aanpak Optimalisatie 
dataset bodem is in uitvoering 
genomen.  
De visie op de Drentse 
bodeminformatievoorziening is in 
concept gereed. 

 
 

 

 

   

 
Beleidsopgave: 2.7 Verminderen van het aantal asbes tdaken in Drenthe  
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status realisatie met toelichting 

202701 Samen met 
maatschappelijke partners de 
sanering van asbestdaken door 
eigenaren stimuleren 

In 2020 is 25% van totaalopgave 
(referentie 2016) gesaneerd 

Van de totaalopgave is het 
saneringspercentage op 27,5% 
uitgekomen. Dit is 2,5% boven de 
geformuleerde doelstelling van 
2020. Door actualisatie van de 
Asbestdakenkaart  en veldbezoek 
zijn er meerdere daken 
gecategoriseerd als asbestvrij in 
plaats van asbesthoudend. 
Daarmee wordt automatisch bereikt 
dat de restopgave (nulsituatie) lager 
wordt en het saneringspercentage 
verhoudingsgewijs sneller stijgt ten 
opzichte van de situatie in 2019. 

   

 
 

 

 

   

Openbare monitoringstool en 
publieke asbestdakenkaart actueel 

Monitoringstool en publieke 
asbestdakenkaart worden door 
Drentse overheden benut voor 
communicatiedoeleinden. 
Daarnaast gebruiken eigenaren de 
kaart om bijvoorbeeld collectief aan 
de slag te gaan in wijk, dorp, stad of 
buitengebied. Verder is een 
upgrade van de monitoringstool 
voorbereid voor het gemakkelijker 
visualiseren en exporteren van 
gegevens; medio 2021 actief. 
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Uitvoeringsregeling verwijdering 
asbestdaken Drenthe 2.0 (lening) is 
operationeel en eerste leningen zijn 
verstrekt 

De Subsidieregeling 
stimuleringslening verwijdering 
asbestdaken Drenthe is niet in 2020 
vastgesteld, maar direct na de 
jaarwisseling in 2021. Onder 
andere door landelijke 
ontwikkelingen liep vaststelling 
enige vertraging op, maar hierdoor 
kan Drenthe nu wel een beroep 
doen op een specifieke bijdrage 
van het Rijk van 25% van de 
leningsom voor iedere verstrekte  
Maatwerklening en draagt zij 75% 
bij uit eigen budget in plaats van 
100%. Reguliere leningen zijn in 
2020 verstrekt onder de regeling 
die tot 31 december 2020 liep. 

   

We stimuleren innovatie om 
daarmee de sanering door bedrijven 
efficiënter en goedkoper te maken 
voor eigenaren 

Op 7 oktober 2020 is in het 
landelijke ambassadeursoverleg 
asbest het traject van certificering 
van de 'handheld asbestanalyser' 
(beter bekend als asbestpistool) 
toegelicht. In het traject hebben wij 
samengewerkt met een 
gespecialiseerd ingenieursbureau. 
De toelichting heeft geleid tot een 
uitnodiging van het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat én het 
ministerie van Sociale zaken en 
Werkgelegenheid omdat zij dit een 
zeer interessante innovatie vinden 
voor vereenvoudiging van 
regelgeving en werkwijze. 

   

 
 

 

 

   

 
 

Ontwikkelingen 

Beleidsopgave: 2.1 Toekomstgerichte landbouw 

Landbouw staat weer op de nationale en provinciale agenda. Landelijk is in september 2018 de visie 
van het ministerie van LNV: ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden, Nederland als 
koploper in kringlooplandbouw’ gepubliceerd. Het huidige kabinet en daarmee ook het ministerie van 
LNV heeft meer aandacht voor de regio’s en wil beleidsmatig en in de uitvoering meer betrokken zijn 
in de regio. De provincie kan door het leggen van verbindingen het verschil maken met het landelijke 
landbouwbeleid. Als provincie zullen we daarop moeten inzetten, samen met de partners van de 
Agenda Boer, Burger, Biodiversiteit en de ketenpartijen.   
  
Belangrijke landelijke thema’s zijn:  
1.  de Landbouwvisie van het ministerie van LNV met thema kringlooplandbouw met het doel de 
transitie in de landbouw aan te jagen; 
2. de stikstof reductie in de landbouw;  
3. de GLB discussie met als onderdeel daarvan de transitieperiode POP3 en de voorbereidingen voor 
het nieuwe programma GLB-NSP; 
4. IBP-vitaal platteland; 
5. Regiodeal(s) Natuurinclusieve Landbouw; 
6. Klimaat en Energie-Akkoord met de tafel landbouw en grondgebruik; 
7. Nationaal programma Landbouwbodems; 
8. andere spelers op de grondmarkt;  
9. (maatschappelijke) heroriëntatie ketens.   
  
We kunnen als Drenthe het Rijk ‘helpen’ haar doelen uit de visie, gericht op kringlooplandbouw, te 
realiseren en bij te dragen aan Europese doelen. Onze rol als provincie daarin is het stimuleren van 
de agrarische sector, borging van continuïteit van door de provincie in gang gezette trajecten, 
bijvoorbeeld op gebied van het principe belonen voor presteren in de Ontwikkelagenda 
Melkveehouderij door lobby richting overheden, ketenpartijen en financiers; de eiwittransitie; 
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grondgebondenheid; regionale kringlopen en het zeker stellen van rijks- en EU-financiering voor het 
GLB-NSP, IBP-VP, regiodeals, Programma Stikstof, etc. 
 
CO2-reductie in de landbouw 
Dit is niet iets wat nu specifiek wordt meegenomen, met uitzondering van Duurzame Melkveehouderij 
Drenthe waar het er als doelstelling inzit (onder klimaat). 
 

 
 
Het is ook de bedoeling dat deze beloning er in Agenda B-B-B voor het traject verduurzaming 
landbouw er in blijft. Evt. gaan wij het ook nog opnemen in de subsidieregeling Toekomstgerichte 
Landbouw. 

Beleidsopgave: 2.2 Natuurlijk Platteland 

Provincies en Rijk werken samen de partners in het landelijk gebied aan een uitvoeringsprogramma 
Natuur. Deze maakt onderdeel uit van de structurele aanpak stikstof, waarmee Rijk en provincies 
streven naar het op orde brengen van condities die nodig zijn voor een landelijk gunstige staat van 
instandhouding conform de Vogel- en Habitatrichtlijn. Het Programma Natuur richt zich op het 
realiseren van de condities die nodig zijn om de natuur structureel te verbeteren. Rijk en provincies 
maken in 2021 afspraken over het gezamenlijk maatregelenpakket voor de opgave. Het Programma 
Natuur wordt gefaseerd uitgevoerd. Vanaf 2021 tot en met 2030 is jaarlijks een bedrag beschikbaar, 
oplopend naar € 300 miljoen per jaar. Drenthe zal hier net als andere provincies een substantieel deel 
van ontvangen. Dit komt neer op enkele tientallen miljoenen euro’s per jaar. Over het exacte bedrag 
per provincie worden nadere afspraken met het Rijk gemaakt. De financiële middelen zullen door het 
Rijk via een specifieke uitkering per provincie beschikbaar worden gesteld, gekoppeld aan de opgave 
en realisatietermijn. Het Programma Natuurlijk Platteland wordt in 2021 geactualiseerd met de Drentse 
opgave uit het uitvoeringsprogramma Natuur. 
 
Ook werken provincies en Rijk aan een bossenstrategie. Met deze strategie streven Rijk en provincies 
naar een gezond, toekomstbestendig en maatschappelijk gewaardeerd bos in 2030. In 2021 zullen wij 
samen met grond- en boseigenaren/beheerders, ondernemers, overheden, Drentse 
belangengroeperingen en gebruikers van het bos komen tot de Drentse Bossenstrategie. 
 
Verder heeft PS Drenthe een bedrag van € 7 miljoen in de Investeringsagenda Plus 2020-2023 
vrijgemaakt voor uitvoering van de Agenda B-B-B. Een deel van dat geld wordt aangewend ten 
behoeve van een gezonde leefomgeving (€ 3 miljoen). Daarmee wordt ook de soortenrijkdom in het 
landelijk gebied bevorderd. 
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CO2-vastlegging natuur 
Bossen en natuurgebieden leggen CO2 vast. De minister schreef expliciet in haar brief van oktober 
2019 aan TK over het IPBES-rapport: “Gericht beleid op het in samenhang met elkaar versterken van 
biodiversiteit en klimaat, via onder meer koolstofvastlegging (planten bomen, hoge 
landschapselementen etc.) zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord (onderdeel Landbouw en 
Landgebruik), onder meer door het opstellen van een Rijksregeling voor de aanleg van 
landschapselementen in aanloop naar het nieuwe GLB.” 

 
In het PNP is de ambitie van de provincie weergegeven voor de natuurontwikkeling. Een belangrijk 
deel hiervan ligt in beekdalen en waarbij hydrologisch herstel zal plaatvinden. Hierdoor zal in deze 
gebieden meer CO2-vastgelegd worden. Het zelfde geldt voor de N2000-herstelmaatregelen waarbij 
vaak gewerkt aan hydrologisch herstel. De provincie maakt nu plannen voor de uitvoering van 
Programma Natuur (PN) en is bezig met de uitwerking van de Drentse Bossenstrategie. Beide 
plannen dragen bij aan het verzachten van klimaatverandering en CO2-vastlegging. Wanneer deze 
plannen vastgesteld zijn, kan de bijdrage van het natuurherstel en -ontwikkeling doorgekend worden 
op de bijdrage voor de CO2-vastlegging. 
 
Het huidige Drentse bos legt jaarlijks ruim 200.000 ton CO2 vast in hout. Dit hout wordt voor een groot 
deel langjarig in woningbouw weer gebruikt, waardoor het hout in een tweede leven de CO2 
vastgelegd blijft.   
 

Beleidsopgave: 2.3 Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken 

Toereikende spreiding en bereikbaarheid van voorzie ningen en aanbod voor wonen over het 
Drentse netwerk van steden en dorpen  
 
Regio Groningen - Assen  
In mei 2020 is de toekomstagenda “Sprong voor de regio” 2020-2025 door Provinciale Staten 
vastgesteld. Hiermee ligt er een nieuwe agenda voor de regio waarbij het accent ligt op de pijlers 
Wonen, Werken, Bereikbaarheid en Ruimtelijke Kwaliteit. Eén van de eerste zaken die na de zomer 
door de regio is opgepakt is het opstellen van een verstedelijkingsstrategie, deze is inmiddels gereed. 
Samen met het Rijk moet dit leiden tot een vernieuwde gezamenlijke strategie voor regionale 
woningbouw (wie bouwt wat waar), werklocaties (welk aanbod aan m2 voor welke soort bedrijven 
waar) en bereikbaarheid (welke investeringen in infra waar). Het is met name van belang te bezien 
welke effecten vanuit de groei van Groningen-stad een plek kunnen of moeten krijgen in de kop van 
Drenthe. 

Beleidsopgave: 2.4 Zorgvuldig omgaan met water 

Ten opzichte van de Begroting 2021 zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 

Beleidsopgave: 2.5 In Drenthe behoud en verbetering  van de milieu- en leefomgevingskwaliteit 
tot tenminste het niveau van de wettelijke milieuei sen  

Voor de taken op het gebied van vergunningverlening en toezicht voor de majeure risicobedrijven is 
de uitvoering door de BRZO-uitvoeringsdienst OD-G in 2020 op het gewenste niveau gebracht. Door 
wijziging van de regelgeving zullen in 2021 meer bedrijven onder de reikwijdte van de BRZO komen. 
Daarmee zal het Drentse takenpakket bij de Omgevingsdienst Groningen (OD-G) verder toenemen. 
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Beleidsopgave: 2.6 De bodem en ondergrond worden zo  beheerd en benut dat deze ook voor 
volgende generaties hun culturele, ecologische en e conomische kracht behouden 

In 2020 is gestart met de voorbereiding actualisatie/herziening beleid Biogrondstoffen Drenthe. In juli 
2020 is PS hierover geïnformeerd en in november 2020 heeft er een sessie met PS over 
plaatsgevonden. 
In 2021 wordt dit traject afgerond. Daarbij wordt het recent verschenen duurzaamheidskader 
Biogrondstoffen van het Rijk (dd.16 oktober 2020 ) als input/uitganspunt genomen.  
Het thema biogrondstoffen (teelt van organische materialen voor voedsel en voer, biobased 
producten, medicijnen, energie of organische reststromen zoals mest.) raakt vele beleidsopgaven 
(landbouw, water, bodem, economie, mobiliteit, etc.). Bij de actualisatie/herziening van ons beleid 
wordt hier rekening mee gehouden.  

Beleidsopgave: 2.7 Verminderen van het aantal asbes tdaken in Drenthe  

De totaalopgave van te saneren vierkante meters asbestdak is in oktober onder de grens van 4 
miljoen m2 gezakt, nl. 3.870.000 m2 (situatie 3 december). Er is sinds mei 2016 (nul-situatie in kaart 
gebracht) 1.490.000 m2 gesaneerde daken in de Asbestdakenkaart opgenomen. Daarmee is 27,8% 
van de opgave in Drenthe gerealiseerd. 
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Programma 2 wat heeft het gekost 
   1 2 3 4 3-4

 Beleidsopgave eco cat Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

verschil

Lasten   

 2.1 Toekomstgerichte landbouw  

  Inkoop 5.787 0 -1.418.458 -1.777.071 358.613

  Subsidie 9.463.368 3.376.574 5.417.448 6.505.113 -1.087.665

 totaal beleidsopgave  9.469.154 3.376.574 3.998.990 4.728.042 -729.052

 2.2 Natuurlijk Platteland  

  Inkoop 56.122.448 39.293.141 36.250.909 33.388.902 2.862.007

  Kapitaallasten 158.165 158.165 158.165 158.165 0

  Subsidie 33.209.519 40.199.948 37.789.706 35.423.532 2.366.174

 totaal beleidsopgave  89.490.132 79.651.254 74.198.780 68.970.599 5.228.181

 2.3 Een aantrekkelijk en gevarieerd 
vestigingsklimaat voor wonen en werken 

 

  Inkoop 230.149 636.911 695.411 517.913 177.498

  Subsidie 4.544.513 16.947.335 2.901.651 2.922.612 -20.961

 totaal beleidsopgave  4.774.662 17.584.246 3.597.062 3.440.525 156.537

 2.4 Zorgvuldig omgaan met water  

  Inkoop 2.155.114 940.000 10.445.913 10.647.330 -201.417

  Subsidie 0 -593.922 -200.569 -393.353

  Toev. 
voorziening 

814.481 700.000 700.000 804.413 -104.413

 totaal beleidsopgave  2.969.595 1.640.000 10.551.991 11.251.174 -699.183

 2.5 In Drenthe behoud en verbetering van de 
milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste 
het niveau van de wettelijke milieueisen 

 

  Inkoop 564.022 727.307 790.807 598.092 192.715

  Subsidie 3.976.336 3.985.046 3.985.046 4.118.343 -133.297

 totaal beleidsopgave  4.540.358 4.712.353 4.775.853 4.716.436 59.417

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

 

  Inkoop 1.497.653 10.209.988 1.792.500 1.435.333 357.167

 totaal beleidsopgave  1.497.653 10.209.988 1.792.500 1.435.333 357.167

 2.7 Verminderen van het aantal asbestdaken in 
Drenthe 

 

  Inkoop 95.655 0 98.639 68.838 29.801

 totaal beleidsopgave  95.655 0 98.639 68.838 29.801

 Totaal  112.837.209 117.174.415 99.013.815 94.610.946 4.402.869

Baten   

 2.1 Toekomstgerichte landbouw  

  Ontv. 
bijdragen 

-498.556 -100.000 -100.000 -536.961 436.961

  Ontv.subsidies -6.638.802 -410.000 -2.415.442 -3.092.536 677.094

 totaal beleidsopgave  -7.137.357 -510.000 -2.515.442 -3.629.498 1.114.056

 2.2 Natuurlijk Platteland  

  Leges -69.596 -150.000 -75.000 -83.799 8.799

  Ontv. 
bijdragen 

-10.287.864 -15.681.222 -16.747.226 -22.835.644 6.088.418

  Ontv.subsidies -25.784.139 0 0 -587.076 587.076

 totaal beleidsopgave  -36.141.599 -15.831.222 -16.822.226 -23.506.519 6.684.293

 2.3 Een aantrekkelijk en gevarieerd 
vestigingsklimaat voor wonen en werken 

 

  Ontv. 
bijdragen 

-2.238 0 0 0 0

  Ontv.subsidies -6.256.613 -2.053.894 -2.053.913 19
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 totaal beleidsopgave  -2.238 -6.256.613 -2.053.894 -2.053.913 19

 2.4 Zorgvuldig omgaan met water  

  Leges -816.903 -710.000 -710.000 -804.716 94.716

  Ontv. 
bijdragen 

-779.213 0 -4.893.084 -4.794.435 -98.649

  Ontv.subsidies 0 -2.985.549 -2.985.549 0

 totaal beleidsopgave  -1.596.116 -710.000 -8.588.633 -8.584.699 -3.934

 2.5 In Drenthe behoud en verbetering van de 
milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste 
het niveau van de wettelijke milieueisen 

 

  Leges -225.000 -225.000 0 -225.000

  Ontv. 
bijdragen 

-19.454 0 0 -10.956 10.956

  Ontv.subsidies -141.627 0 0 0 0

 totaal beleidsopgave  -161.081 -225.000 -225.000 -10.956 -214.044

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

 

  Leges -60.963 -37.500 -37.500 -6.044 -31.456

  Ontv. 
bijdragen 

-50.979 -64.000 -400.000 -334.451 -65.549

  Ontv.subsidies -248.550 -673.600 -520.800 -507.605 -13.195

 totaal beleidsopgave  -360.492 -775.100 -958.300 -848.100 -110.200

 2.7 Verminderen van het aantal asbestdaken in 
Drenthe 

 

  Ontv. 
bijdragen 

-107.905 0 0 -53.820 53.820

 totaal beleidsopgave  -107.905 0 0 -53.820 53.820

 Totaal  -45.506.788 -24.307.935 -31.163.495 -38.687.505 7.524.010

Saldo   67.330.421 92.866.480 67.850.320 55.923.441 11.926.879

 
 

Toelichting   

Saldo Programma  11.926.879 
Bestemming resultaat reserves bij programma  

Bijdrage aan Reserve provinciaal aandeel ILG -223.846 
Bijdrage aan Reserve vitaal platteland -41.163 
Bijdrage aan Reserve natuurbeleid -12.009.322 
Totaal verrekend met reserves -12.274.331 
Resultaat programma na bestemming reserves  -347.451 
 

Toelichting op verschillen begroting en rekening 
 
Lasten 
 

Beleidsopgave: 2.1 Toekomstgerichte landbouw  
 
De totale afwijking betreft een nadeel van € 729.052,--.  
De voornaamste afwijkingen betreffen: 
 
Doelstelling: Bijdrage Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw  
De afwijking op dit onderdeel bedraagt € 200.000,-- voordelig. 
(Medio) 2019 is gestart met de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw. Oorspronkelijk hadden we 
gepland dat onze cofinanciering de komende vier jaren jaarlijks € 833.333,-- zou bedragen. De 



67 
 

provincie Groningen is de penvoerder voor deze Regio Deal. Voor 2020 is aan ons geen bijdrage 
gevraagd. De bestedingen die dit jaar gedaan zijn, zijn alle ten laste gebracht van de middelen die in 
2019 van Drenthe waren ontvangen. In 2021 zal een uitvoeringsprogramma ter besluitvorming 
voorliggen in de stuurgroep. Op basis hiervan verwachten we in 2021 een verzoek om de bijdrage 
2021. Wij verzoeken daarom het restant budget van € 200.000,--over te hevelen naar 2021. 
 
Doelstelling Werken aan een toekomstgerichte landbouw 
De afwijking op dit onderdeel bedraagt € 929.051,-- nadelig. De afwijking bestaat uit de volgende 
onderdelen: 
 
Versterking van de landbouw en agribussiness. 
De afwijking op dit onderdeel bedraagt € 66.992,-- voordelig. De subsidieregeling toekomst gerichte 
landbouw is voor projecten die gericht zijn op innovatie, modernisering, verduurzaming en 
kennisdeling. Dit kunnen bijvoorbeeld onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten zijn. De regeling kende in 
2020 een plafond van € 200.000,--. Er zijn 5 projectbeschikkingen geweest. Op de regeling resteert 
een bedrag van € 40.291,--.. Voorts is bij een 4- tal projecten de definitieve subsidievaststelling lager 
uitgevallen dan bij de aanvraag voorlopig was beschikt. Dit levert nog een extra voordeel op van € 
35.721,--. 
 
Toekomstgerichte landbouw Melkveehouderij. 
De afwijking op dit onderdeel bedraagt € 746.326,-- nadelig. 
Het project Toekomstgerichte Landbouw en Melkveehouderij maakt onderdeel uit van de incidenteel 
beschikbaar gestelde middelen voor de meerjarenprogrammering van de (oude) investeringsagenda. 
In de 3e actualisatie is € 300.000,-- van het voor dit jaar geprogrammeerde budget overgeheveld naar 
2021. Zoals eerder was aangegeven vonden vooral beschikkingen plaats op basis van de 
subsidieregelingen “Beloning 200 Duurzame Melkveehouders Drenthe”.  In totaal is door SNN op het 
meerjarenbudget van € 1.500.000,-- voor deze regeling al voor € 1.335.000,-- beschikt waarop € 
270.000,-- is bevoorschot. Bij de programmering en overheveling in de 3e actualisatie is hiermee te 
weinig rekening gehouden. Dit resulteert per saldo (U/I) in een overschrijding van de jaarschijf 2020 
van € 746.326,--. Bij de 1e actualisatie 2021 zal dit worden verrekend met de programmering voor de 
volgende jaren.  
 
POP3 Landbouw 
De afwijking op dit onderdeel bedraagt € 424.398,-- nadelig. Dit verschil wordt verklaard door hogere 
subsidielasten als gevolg van de subsidieopenstelling Jonge Landbouwers en Veenkoloniën die vanuit 
2019 naar 2020 over zijn gegaan.  
Verbetering van de landbouwstructuur 
De afwijking op dit onderdeel bedraagt € 186.395,-- voordelig.  
Door vertraging in besluitvorming bij het Rijksvastgoedbedrijf is de afronding van een kavelruil en de 
overdrachten in 2020 niet haalbaar gebleken voor het deelprogramma Noordwest. Parallel zijn de 
voorbereidende werkzaamheden gestart voor de overdrachten en het kavelruilproces. Er zijn € 
186.396,-- minder lasten gemaakt. Hierin is het systeemeffect bij zowel de baten als lasten van € 
80.908,-- verwerkt. 
 

Beleidsopgave: 2.2 Natuurlijk Platteland  
 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 5.228.181,--.  
De voornaamste afwijkingen betreffen: 
 
Doelstelling: Afwikkelen projecten investeringsbudget Landelijkgebied (ILG) 
De afwijking op dit onderdeel bedraagt € 197.093,-- voordelig. 
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Een aantal projecten worden nog gefinancierd uit de voormalige middelen ILG waarvoor een reserve 
aanwezig is. Het gaat om het inrichtingsplan Nieuw-Schoonebeek, Geelbroek, Roden-Norg, 
Dwingelderveld 1e fase en EVZ en Kwelscherm. De totale lasten waren geraamd op € 1.337.476,--. 
De realisatie bedroeg € 1.140.385,-- ofwel lagere lasten voor totaal €197.093,--.  
 
Hierbij moet het volgende worden opgemerkt. Prolander, die grotendeels de uitvoering voor haar 
rekening neemt geeft zowel de lasten als baten aan van projecten die gedekt zijn door Europese 
middelen. Door Prolander worden deze lasten en baten maandelijks verrekend met de provincie. 
Doordat deze middelen door de provincie ook reeds verwerkt zijn ten tijde van de subsidieopenstelling 
zijn deze dubbel verantwoord in de provinciale exploitatie na de maandelijkse verrekening met  
Prolander. Daarom zijn zowel de lasten als baten die door Prolander met ons zijn verrekend, 
gecorrigeerd voor deze dubbeltelling. Hiermee was in onze begroting, die mede was gebaseerd op de 
begrotingsopgave van Prolander, geen rekening gehouden. De correctie van de realisatie (zowel 
baten als lasten) leidt ten opzichte van de begroting nu tot een verschil. Dit zogenaamde 
systeemverschil is budgetneutraal omdat het zowel de baten als lasten betreft en betrof op deze post 
€ 142.619,--. Gesaldeerd met de inkomsten bedroeg het verschil ten opzichte van de begroting € 
223.845,--. Dit verschil is gereserveerd in de reserve ILG. 
 
Doelstelling: Realisatie Natuurnetwerk Nederland 
De afwijking op dit onderdeel bedraagt € 1.862.043,-- voordelig.  
In het Bargerveen € 354.020,-- is minder uitgegeven dan begroot aan inrichtingskosten in 2020. In het 
Oude Diep is er € 616.853,-- minder uitgegeven dan begroot voor inrichting. Voor Ootmaanlanden en 
het Holtingerveld is voor beiden ruim € 100.000,-- minder in 2020 uitgegeven dan begroot aan 
inrichtingskosten. Per saldo gaat het, met andere, kleinere plussen en minnen om € 1.184.797,-- 
minder lasten. Door covid-19 vroegen verschillende gebiedsprocessen met omgeving en proces met 
partners een omschakeling. Dit heeft tot vertraging geleid bij het opstellen van verschillende 
inrichtingsplannen. Inmiddels wordt hier coronaproof invulling aan gegeven. Verschillende onderdelen 
schuiven daarmee door naar 2021. Ondanks covid-19 is overall gezien op programmaniveau geen 
bijstelling nodig van de meerjarenplanning en de te realiseren hectares inrichting. 
Door het boeken van de lasten en baten vanuit Europese projecten door Prolander is er € 741.348,-- 
aan baten en lasten op de opgave van Prolander gecorrigeerd (zie ook systeemverschil bij ILG).  
Het verschil in baten en lasten wordt verrekend met de reserve natuurbeleid. 
 
Doelstelling:Uitvoering Programma Natuurlijk Platteland 
De afwijking op dit onderdeel bedraagt € 122.018,-- voordelig. Dit verschil wordt verrekend met de 
reserve Natuur. De afwijking bestaat uit de volgende onderdelen: 
 
Uitvoeringskosten 
Een overschrijding op de uitvoeringskosten van € 334.045,--. Deze wordt grotendeels verklaard door 
extra inzet in 2020 door Prolander voor totaal € 727.861,---. Deze extra lasten waren voorzien, maar 
niet opgenomen in de begroting 2020 waardoor er per saldo sprake is van een overschrijding.  
 
Uitvoeringslasten Bij12 
Een voordeel op de uitvoeringslasten B12 van € 341.514,--.  
De kosten voor Bij12 (excl. GBO) zijn geraamd op € 1.809.565,--(excl. BTW). Door de restitutie en 
verrekeningen op de bijdrage 2019 voor de onderdelen N2000 en stikstof, Natuurinformatie en 
natuurbeheer en Fauna schade deed zich hierop een voordeel voor van € 209.052,--. Daarnaast werd 
een deel van de monitoringskosten gedekt uit het budget voor Monitoring 56.463,-- en niet uit het 
budget van B12. Tenslotte was de (doorschuif) BTW teruggave 76.000,-- hoger dan verwacht.  
 
Deelnemersbijdrage Prolander 
Een voordeel van € 104.821,-- op de bijdrage aan Prolander.  
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Overeenkomstig de Najaarsrapportage 2020 van Prolander met betrekking tot de voortgang van de 
programmabegroting 2020 is door Prolander € 6.212.000,-- aan Drenthe in rekening gebracht. Dat is € 
104.821,-- lager dan begroot. Dit incidentele voordeel wordt veroorzaakt door de latere ingangsdatum 
voor de nieuwe (duurdere) dienstverleningsopdracht waarvan Prolander gebruik maakt.  
 
Doelstelling: Realisatie kwaliteitsverbetering Natura2000 
De lasten wijken € 1.512.264,-- af van de begroting 2020. Dit wordt verklaard door minder uitgaven 
natuurherstelmaatregelen in het kader van voormalige Programmatische Aanpak stikstof in de 
deelprogramma's Bargerveen en Oude Diep doordat geplande werkzaamheden van 2020 zijn 
doorgeschoven naar 2021. Daarnaast is een deel van de lasten gecorrigeerd door eerdere POP lasten 
die reeds genomen zijn in eerdere jaren (zie ook systeemverschil ILG).  
De verschillen in lasten en baten worden verrekend met de reserve Natuurbeleid. 
 
Doelstelling: Functieverandering tbv Natuurnetwerk Nederland 
De afwijking op dit onderdeel bedraagt € 2.719.839,-- voordelig en wordt toegevoegd aan de reserve 
natuurbeleid. De afwijking bestaat uit de volgende onderdelen: 
 
Subsidieregeling grondverwerving Natuurnetwerk Nederland Drenthe 
Een nadeel van € 202.206,-- op de subsidieregeling grondverwerving NNN Drenthe.  
Met het beheer en de aanleg van nieuwe natuur zorgen we voor het versterken van bestaande natuur. 
Die nieuwe natuur verbindt verschillende bestaande natuurgebieden met elkaar om zo de biodiversiteit 
in ons land te waarborgen. Om de beoogde 73.000 hectare aan natuurgebied in Drenthe te halen (in 
2027), is besloten dat vanaf 1 juni zowel terrein beherende organisaties (TBO’s) als particuliere 
inwoners een stuk grond kunnen kopen binnen het NNN. Hiervoor is de subsidieregeling  
Grondverwerving Natuurnetwerk Nederland Drenthe vastgesteld. Op grond van deze regeling heeft in 
december een subsidiebeschikking plaatsgevonden aan een terrein beherende organisatie voor € 
202.206,--. Daarmee was geen rekening mee gehouden in de budgettering voor 2020. 
 
Subsidie Verplaatsing grondgebonden agrarische bedrijven 
Een voordeel van € 1.526.420,-- op de subsidieregeling "Verplaatsing grondgebonden agrarische 
bedrijven" (VGAB).  
Jaarlijks houden we rekening met 4 subsidiebeschikkingen binnen de regeling Subsidie . De subsidie 
is voor landbouwers en/of eigenaren van grond die opgenomen is in het Natuurnetwerk Nederland. 
Het doel is om deze grond beschikbaar te krijgen om het Natuurnetwerk Nederland te realiseren. De 
subsidie bestaat uit een bijdrage in de verplaatsingskosten van het bedrijf en de advieskosten. 
Daarnaast wordt het verschil in waarde van de oude locatie en de nieuwe locatie (incl. de 
investeringskosten) gesubsidieerd. In 2020 heeft 1 agrariër gebruik gemaakt van deze regeling. 
Resteert in 2020 een voordelig saldo van € 1.526.420,-- 
 
Subsidie functiewijziging  
Een voordeel van € 2.320.819,-- op de subsidieregeling "Functiewijziging".  
De subsidie voor functieverandering binnen de regeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap SKNL, 
die wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor ondernemend Nederland is bedoeld voor eigenaren van 
landbouwgrond die hun landbouwgrond blijvend willen omzetten in bos- of natuurterrein. De 
economische waarde van de grond daalt daardoor. Voor deze waardedaling wordt een compensatie 
verstrekt. In 2020 hebben 10 eigenaren een dergelijke subsidie ontvangen voor een totaal bedrag van 
€ 3.259.180,--. Er was rekening gehouden met een budget van € 5.580.000,--. 
 
Grond aan- en verkopen 
Een nadeel van € 918.987,-- op de afwaardering ca. van grondaankopen. 
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Als gronden worden aangekocht binnen de NNN vindt een afwaardering van de grondwaarde plaats 
met 85% naar natuurwaarde. Dit vormen de lasten wegens doelrealisatie grondverwerving binnen het  
NNN. Het saldo behoeft een verdere toelichting. In eerste instantie was er sprake van lagere lasten 
dan begroot. Het bleek in 2020 lastiger om rechtstreeks, dan wel via ruilingen, NNN-grond aan te 
kopen voor de provincie. Dit heeft als effect dat er minder afwaardering (tegen 85%) zou plaatsvinden 
waardoor de lasten lager zouden uitvallen.  In december is echter de inbreng en toedeling verwerkt 
van het WILG-ruilplan Schoonebeek. Dit proces heeft zich de afgelopen jaren afgespeeld en haar 
beslag gekregen in de akte van toedeling d.d. 11 juni 2020. Dit was in eerste instantie niet gepland. 
Door de akte van toedeling zijn de gronden op naam van de provincie gekomen met als financiële 
consequentie dat er in 2020 nog € 7,8 miljoen aan lasten bij kwamen.   
 
Tenslotte merken wij op dat wij jaarlijks een externe controle laten plaatsvinden op de 
balanswaardering van agrarische (ruil)gronden. Dit jaar zijn 179 percelen getaxeerd. Voor een aantal 
specifieke percelen, met name aankopen in 2020, is de externe taxateur van mening dat de 
marktwaarde van deze gronden € 1.138.700,-- lager is dan de koopprijs. Alhoewel dit niet geldt voor 
de portefeuille als geheel passen wij onze waarderingsgrondslag, aankoopprijs of lagere marktwaarde, 
toe op perceel niveau. Daarom heeft een extra afwaardering plaatsgevonden van € 1.138.700,--.    
 
Doelstelling: Agrarisch natuurbeheer 
De afwijking op dit onderdeel bedraagt € 1.040.415,-- nadelig.  Daarnaast zijn de opbrengsten € 
1.246.191,-- hoger dan begroot. Deze verschillen worden verrekend met de reserve Natuur. Deze 
verschillen worden verklaard door de transitieperiode voor POP3. Dit zorgt er voor dat voor Agrarisch 
Natuurbeheer in totaal € 4.069.046,-- beschikbaar is de komende jaren. Dit kon echter niet meer op 
tijd verwerkt worden in de begroting 2020.  
 
Doelstelling: Programma beheer. 
De afwijking op dit onderdeel bedraagt € 361.212,-- nadelig en wordt verrekend met de reserve. 
Hier ligt de oorzaak in de vervroeging lastneming per balansdatum, overgang van kas naar 
verplichtingen systematiek, op basis van de uitspraak van de commissie BBV voor de 
beheerverplichtingen.  
 
Doelstelling: Inzicht verkrijgen natuurkwaliteit 
De afwijking op dit onderdeel bedraagt € 140.195,-- voordelig en wordt verrekend met de reserve 
natuurbeleid. Door corona is er minder werk uitgevoerd in 2020 dan gepland, deze werkzaamheden 
schuiven in planning door naar 2021.  
 

Beleidsopgave: 2.3 Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor 
wonen en werken  
 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 156.537,--.  
 
Doelstelling: Toereikende spreiding en bereikbaarheid van voorzieningen en aanbod voor wonen over 
het Drentse netwerk van steden en dorpen 
In de 3e actualisatie is er voor Impuls Volkshuisvestingsbeleid € 250.000,- overgeheveld naar 2021, 
omdat de verwachting was dat er in 2020 geen beschikkingen meer zouden worden afgegeven. 
Echter is er na deze wijziging nog een beschikking afgegeven waardoor er sprake is van een 
overschrijding van € 250.000,--. In 2021 zal worden voorgesteld om dit weer af te ramen.  
 
Doelstelling: Initiatieven  en ontwikkelingen die bijdragen aan een goede ruimtelijke ordening 
Er is sprake van onderschrijding van het budget van ruimtelijke kwaliteit met € 395.896,--. Dit wordt 
veroorzaakt door lagere kosten voor de omgevingswet. Door het uitstel van de Omgevingswet 
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afgelopen jaar vraagt de implementatie van de Omgevingswet een langere doorlooptijd om als 
organisatie op 1 januari 2022 klaar te zijn voor de Omgevingswet en deze adequaat uit te kunnen 
voeren. Het uitstel mede door ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet-Landelijke 
Voorziening (DSO-LV) heeft tot gevolg dat projecten en activiteiten langer doorlopen of later kunnen 
worden opgestart. Ze komen daarmee in de tijd samen te vallen met al geplande activiteiten in 2021. 
Het gaat hier om een incidenteel bedrag in 2020 van € 45.000,--. Daarnaast zijn er in dit budget 
inhuurkosten opgenomen die wel zijn gemaakt, maar in een ander programma centraal zijn 
verantwoord (circa €176.000,--). Dit heeft tot gevolg dat er sprake is van een onderschrijding. Ook 
Corona heeft een aantal effecten gehad, zo is er geen vervolg gegeven aan proces Panorama 
Drenthe en is vertraging bij uitvoeringstrajecten bij gemeenten die voor een provinciale bijdrage in 
aanmerking waren gekomen.  
 

Beleidsopgave: 2.4 Zorgvuldig omgaan met water  
 
De totale afwijking betreft een nadeel van € 699.183,--.  
De voornaamste afwijkingen betreffen: 
 
Doelstelling: De oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit voldoet aan de doelen van de Kaderrichtlijn 
Water 2021 
Het resultaat op deze doelstelling is € 566.183,-- negatief. Voor het grootste deel is dit te verklaren 
doordat subsidies uit eerdere jaren niet op de goede manier waren verwerkt. Daardoor hebben wij in 
2020 een extra last genomen van € 420.501,--. Daarnaast was er binnen deze doelstelling een 
onderbesteding van het budget Aanpak nitraatuitspoeling van € 50.540,--, en een nadeel van € 
104.413,-- als gevolg van een hogere toevoeging aan de voorziening grondwaterheffing.  
 
Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar 
De afwijking van € 420.501,-- betreft hoofdzakelijk twee projecten project DAW-maatregelen Zuidoost 
Drenthe op grond van Uivoeringsregeling DAW en Integrale gebiedsaanpak Nieuwe Drostendiep op 
grond van uitvoeringsregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Voor deze projecten hebben wij in 
2017 een subsidie verleend waarbij de helft van de subsidie voor de rekening komt van het 
waterschap Vechtstromen. In 2017 hebben we echter alleen het provinciale aandeel in deze projecten 
als last verantwoord terwijl de financiële afwikkeling waar onder ook de bijdrage van het waterschap 
via provincie loopt. Om dit probleem op te lossen hebben wij in 2020 een aanvullende last van € 
420.501,-- verantwoord zijnde het subsidieaandeel van het waterschap in beide projecten. Hiermee 
hebben we in de begroting 2020 geen rekening gehouden. 
 
Aanpak nitraatuitspoeling 
De middelen zijn ten behoeve van een meerjarenproject dat eind 2018 is gestart en een looptijd heeft 
van vier jaar. Het gaat hierbij om incidenteel budget. Verplichtingen voor fase 1 zijn aangegaan in 
2018 en de verplichting voor fase 2 (de feitelijke uitvoering die loopt van 2019 tot begin 2022) zijn 
aangegaan in 2019.  
Voor het project is een rijksbijdrage (1/3 van de kosten) bij aanvang van het project beschikbaar 
gesteld in de vorm van een decentralisatie uitkering. Naast cofinanciering door het Rijk vindt ook 
cofinanciering door de waterbedrijven plaats op basis van nacalculatie. Doordat de Rijksbijdrage bij 
aanvang beschikbaar is gesteld lopen de inkomsten voor op de uitgaven die per kwartaal op basis van 
voortgang worden gedeclareerd. Op dit moment is geen significant overschot dan wel tekort voorzien 
van bijdragen en uitgaven, zodat overheveling van het restantbudget van € 50.540,--noodzakelijk is 
om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. 
 
Bijdrage aan voorziening Grondwaterheffing 
De opbrengst van de grondwaterheffing wordt in een voorziening gestort. De werkelijke opbrengst in 
2020 is € 104.413,-- hoger dan geraamd. Daarom is ook de storting in de voorziening hoger. 
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Doelstelling: De zoetwatervoorziening voorziet in een maatschappelijk gewenst duurzaam 
voorzieningenniveau voor voldoende en schoon zoetwater 
Op het budget Beleidsontwikkeling regionaal waterplan hebben we een negatief resultaat gerealiseerd 
van € 136.335,--. Dit komt doordat we voor twee projecten (uitvoering ZON binnen DAW, 
Ootmaanlanden/Koningsschut en Verlengde middenraai) subsidies hebben verstrekt waarbij voor een 
bedrag van € 136.335,-- geen dekking was binnen de huidige begroting maar wel binnen de begroting 
2021. Dit is het gevolg van het kasritme van het Rijk bij het verstrekken van de subsidies uit het 
Deltafonds, waar dit deel van uitmaakt. In 2021 wordt dit tekort aangevuld door de volgende 
jaartranche vanuit het Deltafonds. 
Om deze budgetoverschrijding te corrigeren zullen wij in de eerste actualisatie van de begroting 
2021 voorstellen het bedrag van € 136.335,-- vrij te laten vallen ten gunste van de algemene 
middelen. 
 

Beleidsopgave: 2.5 In Drenthe behoud en verbetering  van de milieu- en 
leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van  de wettelijke milieueisen  
 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 59.417,--.  
De voornaamste afwijkingen betreffen: 
 
Doelstelling: Adequaat opdrachtgeverschap richting de RUD en OD-G 
Het bedrag van € 225.000,-- betreft een raming van de door te betalen leges aan gemeenten en de 
RUD. De leges zijn echter rechtstreeks ontvangen door de RUD, zodat er sprake is van een 
onderbesteding. Daarnaast hebben we een voordeel gerealiseerd op de deelnemersbijdrage aan de 
RUD van € 57.574,--. In dit saldo is de aanvullende deelnemersbijdrage verwerkt n.a.v. de nieuwe 
verrekensystematiek en een extra bijdrage in het exploitatietekort 2020 van de RUD. Tot slot was in 
2020 sprake van een overschrijding van het budget van de Omgevingsdienst Groningen. Het gaat om 
een nadeel van € 191.253,-- zijnde een hogere bijdrage in de uitvoering van BRZO-taken. 
 

Beleidsopgave: 2.6 De bodem en ondergrond worden zo  beheerd en benut dat 
deze ook voor volgende generaties hun culturele, ec ologische en economische 
kracht behouden  
 
De totale afwijking betreft een voordeel € 357.167,--.  
De voornaamste afwijkingen betreffen: 
 
Doelstelling: Uitvoeren meerjarenprogramma bodem en ondergrond (2016-2020): sanering en 
voorkomen nieuwe saneringslocaties 
In 2020 heeft onderbesteding bij de realisatie van de bodemsanering plaats gehad. De 
onderbesteding is mede het gevolg van vertragingen op enkele projecten als gevolg van COVID-19. 
De onderbesteding ter hoogte van € 322.986,-- is opgetreden bij voornamelijk een viertal projecten. In 
deze vier gevallen schuiven de kosten van de projecten naar 2021 door. In totaal gaat het om een 
bedrag van € 240.000,--. Om de kosten van deze projecten in de toekomst te kunnen dekken stellen 
wij voor dit bedrag over te hevelen naar 2021. Het resterende bedrag kan vrijvallen ten gunste van de 
algemene middelen. 
 

Beleidsopgave: 2.7 Verminderen van het aantal asbes tdaken in Drenthe  
 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 29.801,--.  
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Doelstelling: Samen met maatschappelijke partners de sanering van asbestdaken door eigenaren 
stimuleren 
Asbest is als collegeprioriteit voor de periode 2019-2023 aangemerkt door aan te geven dat de 
Stimuleringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe wordt voortgezet in de jaren 2020 en verder. 
De regeling is op 5 januari 2021 opnieuw vastgesteld voor de periode tot en met 31 december 2028. 
Daarom stellen we voor dit restantbudget van € 29.801,-- samen met de niet geraamde bijdrage van 
de Drentse gemeenten van € 53.820,-- (zie Baten, beleidsopgave 2.7) over te hevelen. Met deze 
middelen worden de uitvoeringskosten van de regeling bekostigd, alsmede andere gerelateerde 
activiteiten in het kader van de asbestversnelling. 
 

Baten 
 

Beleidsopgave: 2.1 Toekomstgerichte landbouw  
 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 1.114.056,--.  
De voornaamste afwijkingen betreffen: 
 
Doelstelling Werken aan een toekomstgerichte landbouw 
Dit bestaat uit de volgende onderdelen: 
 
Versterking van de landbouw en agribusiness 
Door afwikkeling van oude verplichtingen is een voordeel ontstaan van 88.052,-- 
 
POP3 Landbouw 
Voor POP3 landbouw is er sprake van een voordelig verschil van € 612.206,--. Dit verschil wordt oa.  
verklaard door een hogere Eu bijdrage op de extra subsidielasten die voortvloeiden uit de 
subsidieopenstelling Jonge Landbouwers en Veenkoloniën die vanuit 2019 naar 2020 over zijn 
gegaan. 
 
Verbetering van de landbouwstructuur 
Er zijn € 316.989,-- meer opbrengsten gerealiseerd bij de verschillende kavelruilen t.o.v. de begroting. 
De begrote opbrengsten zijn te laag ingeschat, dit heeft met name te maken met de inschatting in welk 
jaar de opbrengsten geboekt kunnen worden. Daarnaast heeft het systeemverschil een effect van € 
80.908,-- zowel bij de baten als de lasten. 
 
IBP Vitaal Platteland. 
Op dit onderdeel is een voordeel ontstaan van € 82.751,--. 
Voor het IBP Vitaal platteland is een eenmalige Specifieke uitkeringsbeschikking (SPUK) van LNV 
ontvangen voor € 1.081.000,--. Een bedrag van € 82.751,-- is toegerekend aan het eerste 
uitvoeringsjaar van dit project. De rest is gereserveerd voor de dekking van de lasten in de komende 
jaren tot de geplande afloop van dit project in 2023. Het programma IBV VP (L7) wordt verantwoord 
via de SISA systematiek.  
 

Beleidsopgave: 2.2 Natuurlijk Platteland  
 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 6.684.293,--.  
De voornaamste afwijkingen betreffen: 
 
Doelstelling: Afwikkelen projecten investeringsbudget Landelijkgebied (ILG) 
De afwijking op dit onderdeel bedraagt € 26.752,-- voordelig. 
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Een aantal projecten worden nog gefinancierd uit de middelen ILG. Het gaat om het inrichtingsplan 
Nieuw-Schoonebeek, Geelbroek, Roden-Norg, Dwingelderveld 1e fase en EVZ en Kwelscherm. De 
totale baten waren geraamd op € 421.677,--. De realisatie was € 26.752,-- hoger dan begroot. 
Met name op het project Nieuw Schoonebeek waren hogere baten dan begroot. Verschillen op deze 
doelstelling worden verrekend met de reserve ILG. 
 
Doelstelling: Realisatie Natuurnetwerk Nederland 
De afwijking op dit onderdeel bedraagt € 832.523,-- nadelig. Het verschil wordt verrekend met de 
reserve natuurbeleid. Er zijn minder baten bij het project Bargerveen € 278.168,-- en het Oude Diep 
€234.123,--.  Daarnaast is er een niet begrote final payment voor LIFE (EU bate) die niet in 2019 was 
uitgekeerd maar pas in 2020 voor 587.076,--. Tenslotte zijn de baten en lasten vanuit Europese 
projecten voor 2020 te hoog begroot. Dit verklaard een nadeel van € 741.348,--. Door covid-19 
vroegen verschillende gebiedsprocessen met omgeving en proces met partners een omschakeling. Dit 
heeft tot vertraging geleid bij het opstellen van verschillende inrichtingsplannen. Inmiddels wordt hier 
coronaproof invulling aan gegeven. Verschillende onderdelen schuiven daarmee door naar 2021. 
 
Doelstelling:Uitvoering Programma Natuurlijk Platteland 
De afwijking op dit onderdeel bedraagt € 166.474,-- voordelig. 
Het verschil in baten à € 166.474,-- wordt veroorzaakt door de subsidie afwikkeling voor technische 
bijstand van RVO. Verschillen op deze doelstelling worden verrekend met de reserve natuurbeleid. 
 
Doelstelling: Realisatie kwaliteitsverbetering Natura2000 
De afwijking op dit onderdeel bedraagt € 4.033.579,-- nadelig. 
Dit wordt grotendeels verklaard door de uitvoering van projecten en door POP middelen die reeds 
ontvangen zijn in eerdere jaren, maar die nog begroot stonden in 2020 voor dit laatste ontstond er een 
verschil  van € 2.904.817,-- (zie ook systeemverschil ILG). Verschillen op deze doelstelling worden 
verrekend met de reserve natuurbeleid. 
 
Doelstelling: Functieverandering t.b.v. Natuurnetwerk Nederland 
De afwijking op dit onderdeel bedraagt € 10.091.563,-- voordelig. Op het onderdeel tijdelijk beheer 
grondbezit werd € 97.999,-- meer aan pachtopbrengsten ontvangen. Het voordelige verschil deed zich 
echter vooral voor op het onderdeel grond verkopen. Alle verschillen op deze doelstelling worden 
verrekend met de reserve natuurbeleid. 
 
Grond verkopen   
De gerealiseerde baten (winsten) wegens grondverkopen zijn € 9.993.564,-- hoger uitgekomen dan 
begroot.  De belangrijkste oorzaak hiervoor is de administratieve verwerking van de inbreng in en 
daarmee de baten ad. € 12.600.000,-- van het ruilplan Nieuw Schoonebeek. Hiermee hadden we in de 
begroting geen rekening gehouden (zie ook lasten). De overige baten (winsten) wegens verkoop 
bleven wat achter bij de begroting.  
 
Doelstelling: Agrarisch natuurbeheer 
De afwijking op dit onderdeel bedraagt € 1.246.191,-- voordelig. 
Dit verschil wordt verklaard door de transitieperiode voor POP3. Dit zorgt ervoor dat voor Agrarisch 
Natuurbeheer in totaal € 4.069.046,-- beschikbaar is de komende jaren. Dit kon echter niet meer op 
tijd verwerkt worden in de begroting 2020. Verschillen op deze doelstelling worden verrekend met de 
reserve natuurbeleid. 
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Beleidsopgave: 2.3 Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor 
wonen en werken  
 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 19,--.  

 
Beleidsopgave: 2.4 Zorgvuldig omgaan met water  
 
De totale afwijking betreft een nadeel van € 3.934,--.  
 

Beleidsopgave: 2.5 In Drenthe behoud en verbetering  van de milieu- en 
leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van  de wettelijke milieueisen  
 
De totale afwijking betreft een nadeel van € 214.044,--.  
De voornaamste afwijkingen betreffen: 
 
Doelstelling: Adequaat opdrachtgeverschap richting de RUD en OD-G 
De leges zijn in 2020 rechtstreeks door de RUD ontvangen, zodat de geraamde opbrengst van  
€ 225.000,-- niet is gerealiseerd.  
 

Beleidsopgave: 2.6 De bodem en ondergrond worden zo  beheerd en benut dat 
deze ook voor volgende generaties hun culturele, ec ologische en economische 
kracht behouden  
 
De totale afwijking betreft een nadeel van € 110.200,--.  
De voornaamste afwijkingen betreffen: 
 
Doelstelling: Uitvoeren meerjarenprogramma bodem en ondergrond (2016-2020): sanering en 
voorkomen nieuwe saneringslocaties 
Door vertragingen in de uitvoering van enkele bodemsaneringsprojecten en lagere bestedingen als 
gevolg van COVID-19 hebben wij in 2020 per saldo € 78.744,-- minder inkomsten van derden 
gerealiseerd. 
 

Beleidsopgave: 2.7 Verminderen van het aantal asbes tdaken in Drenthe  
 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 53.820,--.  
De voornaamste afwijkingen betreffen: 
 
Doelstelling: Samen met maatschappelijke partners de sanering van asbestdaken door eigenaren 
stimuleren 
Dit voordeel betreft een niet geraamde bijdrage van de Drentse gemeenten m.b.t. aanpak 
asbestdaken 2020. 
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Programma 3: Regionale economie en werkgelegenheid:  kansen 
benutten 
 
In de Begroting 2020 schreven we over dit programma: 
 
Samen voor sterke, slimme en groene economie 
Als kernbegrippen voor de Drentse samenleving hanteren wij wonen, werk en welzijn (onderwijs en 
zorg). Het is onze opgave om dat goed voor elkaar te krijgen en houden. Een sterke economie is 
belangrijk. Daarbij is het MKB de motor van de Drentse economie. Verschillen tussen steden en 
platteland worden steeds groter. Door krimp en vergrijzing staat het (zorg)voorzieningenniveau onder 
druk en loopt het arbeidspotentieel terug. De inzet van menselijk kapitaal neemt toe in belang om de 
economie op peil te houden, want banen dragen bij aan de leefbaarheid. Ook in Drenthe hebben we 
een extra opgave op het vlak van energie en werkgelegenheid door de afbouw van gaswinning. 
Tegelijk kent Drenthe een hoge omgevingskwaliteit en relatief gelukkige inwoners.  
 
De overkoepelende transities die bijdragen aan een toekomstbestendige samenleving, raken al ons 
handelen en doorkruisen het gehele provinciale beleid. De transities zijn daarmee sector overstijgend 
en stimuleren tot een integrale benadering. Vanuit ons economisch domein dragen we aan dit grotere 
geheel bij door in te zetten op: 
1. Een digitale en innovatieve economie: brede digitaliseringsagenda, afronden breedband, proeftuin 

voor innovatieve en creatieve ondernemers, aanjagen van innovaties en experimenten. 
2. Een circulaire economie: koolstofarm, duurzaam, agribusiness en kringlooplandbouw, ontwikkelen 

van producten van groene grondstoffen en gerecyclede materialen, op verschillende manieren 
ketens sluiten. 

3. Samen: in Drenthe doet iedereen mee in de inclusieve economie: accent op welbevinden 
(welvaart en welzijn), betekeniseconomie, sociaal ondernemerschap, uitdagend onderwijs 
passend bij belangrijkste sectoren van werkgelegenheid (toerisme, zorg en techniek), innovatieve 
zorgeconomie, hogere arbeidsmarktparticipatie. 

4. Gelet op de dynamiek in de Drentse economie, hanteren we hierbij als randvoorwaarden: 
ondernemerschap, internationalisering en Human Capital. 

 
Onze ambities gaan wij formuleren in de nieuwe economische koers Drenthe. Hierin komen o.a. aan 
bod: digitale agenda Drenthe, Drenthe 4.0, inzet acquisitie in samenwerking met de NOM, Ik Ben 
Drents Ondernemer (IBDO) etc. In Noord-Nederlands verband werken wij aan de nieuwe Research & 
Innovation Strategy for Smart Specialisation (RIS3). Dit is de basis voor de nieuwe Europese 
programmaperiode.  
 
Arbeidsmarkt en Onderwijs  
Voor de regionale economie en een leefbare provincie is inzet op goed onderwijs en het stimuleren 
van een gezonde arbeidsmarkt van groot belang. Nu en in de toekomst. Met de energietransitie en 
klimaatadaptatie voor ogen werken wij met onze samenwerkingspartners aan een nieuwe aanpak met 
onder meer aandacht voor de sectoren zorg, techniek en toerisme. De verbetering van de verbinding 
tussen onderwijs-, kennisinstellingen en het Drentse bedrijfsleven is en blijft speerpunt van beleid. We 
faciliteren, initiëren en ondersteunen onze partners. Niet vanaf een afstand maar betrokken en 
creatief. Om de kansen die nieuwe technologieën bieden te verzilveren, blijven we stappen zetten 
richting en zo compleet mogelijk onderwijsaanbod van PO tot WO. Een onderwijsaanbod gericht op 
talentontwikkeling en het behouden van studenten voor onze regio. Met onze HRM-regeling het 
Servicepunt Techniek en de Scholingsalliantie Noord dragen wij op Drentse en noordelijke schaal bij 
aan duurzame inzetbarheid en een leven lang ontwikkelen voor ondernemers en werknemers. 
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Vrijetijdseconomie 
De vrijetijdssector is van groot economisch belang voor de provincie Drenthe. De sector zorgt voor 
veel werkgelegenheid en heeft een positief effect op de leefbaarheid van het platteland. 
We blijven de vrijetijdseconomie stimuleren en streven ernaar dat Drenthe dé fiets – en 
wandelprovincie is en blijft. We zetten in op een optimale routestructuur en (infrastructurele) 
voorzieningen en werken aan toegankelijke natuur die ruimte biedt voor beleven en benutten.  
De recreatieve ontwikkeling van de VAM-berg geven we in de 2e fase verder vorm met de aanleg van 
o.a. wandel- en fietsroutes op het Dak van Drenthe. 
Samenwerkende ondernemers ondersteunen we bij de ontwikkeling van een uitnodigend aanbod voor 
bezoekers en toeristen. We zoeken actief naar aanvulling op het bestaande aanbod van 
(dag)recreatieve voorzieningen. We streven naar het verhogen van de kwaliteit van de 
verblijfsrecreatie door onze deelname in de aanpak Vitale Vakantieparken. Het benutten van 
aansprekende culturele voorzieningen en (sport)evenementen, met een regionaal belang en 
economische spin-off, draagt bij aan de zichtbaarheid van ‘Drenthe’ als sterk merk. 
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Dit is in 2020 aan dit programma gedaan: 
 
Samen voor een sterke, slimme en groene economie ook in tijd van crisis 
Onze kernbegrippen voor de Drentse samenleving in 2020 waren wonen, werk en welzijn (onderwijs 
en zorg) en ofschoon 2020 een uitdagend jaar was voor de Drentse economie hebben wij deze 
opgave voor een groot deel voor elkaar gekregen. Onder meer door het feit dat we veel van onze 
doelen samen met onze partners hebben behaald.  
 
Extra inzet op de versterking van de economie blijft ook de komende jaren echter hard nodig. Zo is de 
Drentse economie na jaren van groei in het eerste kwartaal van 2020 vanwege de verregaande 
maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen piepend tot stilstand gekomen. De 
sectoren horeca, verhuur en overige zakelijke dienstverlening-, en metaalindustrie werden in Drenthe 
relatief het zwaarst getroffen. In de zorg daarentegen is het ‘alle hens aan dek’. Volgens het CBS 
daalde het producentenvertrouwen in Nederland in april 2020 naar -28,7, het laagste niveau sinds 
1985. Sinds mei krabbelt het vertrouwen weer op, en in september waren industriële ondernemers 
voor de vijfde maand op rij minder negatief. In november en december was dit vertrouwen minder 
negatief. Het productenvertrouwen ging van -3,8 in november naar -0,4 in december. Ondernemers 
waren vooral minder negatief over de verwachte bedrijvigheid.  
 
Terwijl we in het eerste kwartaal van 2020 een forse toename in het aantal WW-uitkeringen onder alle 
leeftijdsgroepen en vooral bij uitzendbedrijven, horeca en catering en cultuur zagen, versnelde de 
instroom in de tweede helft van 2020 niet, omdat de steun- en herstelpakketten van het rijk hun werk 
goed hebben gedaan. Zo waren er met dank aan de overheidssteun in het tweede kwartaal van 2020 
aanzienlijk minder faillissementen dan in dezelfde periode van vorig jaar.  
Wat betreft de toename van de werkloosheid verwachten we dat de piek pas tegen het einde van 
2021 wordt bereikt. Naar schatting zou ongeveer een vijfde van de werknemers die op dit moment 
gesteund worden door de overheidsmaatregelen uiteindelijk hun baan kunnen verliezen (zie ook: 
https://arbeidsmarktinzicht.nl).   
 

 
 
Voor de zomer is de nieuwe Economische Koers vastgesteld. Deze geeft op hoofdlijnen de kaders 
weer voor het economische beleid van de provincie Drenthe en is daarmee dynamisch. Nadere 
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uitwerking vindt de komende tijd op onderdelen plaats in deelagenda's en -programma's. De komende 
vier jaar zet de provincie in op een sterke, slimme en groene economie met economische en 
maatschappelijke impact. De focus ligt, naast het creëren en behouden van werkgelegenheid, op 
innovaties die helpen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Met als uiteindelijk doel het 
realiseren van een toekomstbestendige economie én samenleving. De Koers is opgebouwd langs drie 
lijnen: de slimme economie, de groene economie en de economie met impact.  
 
Ter voorbereiding op de nieuwe Europese programmaperiode hebben we in noordelijk verband de 
Research & Innovation Strategy for Smart Specialisation (RIS3) vernieuwd. Dit document vormt de 
basis voor de verdere programmering van de verschillende Europese fondsen.  
 
Ondernemerschap en groei 
De Ondernemersfabriek Drenthe, Kennispoort Drenthe en Ik Ben Drents Ondernemer (IBDO) zijn 
geïntegreerd tot een nieuw programma Ik ben Drents Ondernemer 2.0. De plannen voor het vervolg 
en de uitvoering van IBDO zijn samen met de Drentse gemeenten, ondernemers en 
kennisinstellingen, uitgewerkt en zullen samen uitgevoerd worden. 
 

 
Dag van de ondernemer 
 
Met het programma IBDO hebben wij aan kunnen haken op het landelijk beleid. We hebben extra 
financiering binnengehaald voor onze IBDO-financieringstafels bij het Ministerie van EZK en een MKB 
deal binnengehaald, waarmee we tevens extra middelen mee gemoeid zijn. Het programma IBDO 
heeft zich ook tijdens de coronacrisis bewezen, het programma is snel en efficiënt opgeschaald 
hiermee zijn ondernemers in nood geholpen. 
 
Arbeidsmarkt en Onderwijs  
Ondanks de crisis waarin wij ons bevinden verwachten veel sectoren op termijn weer tekorten aan 
geschikt personeel. Met de noordelijke arbeidsmarktregio’s en andere partners hebben wij daarop een 
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antwoord willen bieden door het stimuleren van Strategisch Personeelsbeleid van werkgevers (o.a. via 
onze HRM regeling) de inzet op Leven Lang Ontwikkelen en 21th-century skills. Ook krijgen de 
plannen voor de Universiteit van het Noorden meer en meer vorm. Daarnaast kent Drenthe een aantal 
werklocaties/living labs, zoals de TechHub in Assen, waar onderwijs en bedrijfsleven samen met 
(regionale) overheden samenwerken om kennisopwaardering vanuit onderwijs naar bedrijfsleven en 
innovatie in het bedrijfsleven te bevorderen.   
 
Vrijetijdseconomie 
2020 was een uitdagend jaar voor de vrijetijdseconomie in Drenthe. De corona-maatregelen hadden 
grote impact op de sector. Het korte seizoen heeft diep ingeslagen op de reserves van veel 
ondernemers.  
Zij hebben vouchers uitgegeven voor 2021. Dit zijn uitgestelde leveringen die van invloed zijn op de 
omzet en de winst in het komende jaar. De omzet van de groepensector, de horeca en de 
‘uitjesbedrijven’ is zelfs bijna volledig stilgevallen. 
De provincie heeft steun verleend door middel van het snelloket voor de vrijetijdssector. Ondanks de 
onzekerheid heeft Marketing Drenthe proactief ingespeeld op de actualiteit.  Mede hierdoor is het voor 
een deel van de sector alsnog een succesvolle zomer geworden.  
Ook is door de sector een gezamenlijk Perspectief 2030 op "Bestemming Drenthe" uitgewerkt. 
 
Veel (sport)evenementen konden i.v.m. corona niet doorgaan, maar het NK wielrennen heeft (in 
aangepaste vorm) in augustus plaatsgevonden. De VAM-berg kreeg daarmee veel extra aandacht.  
Hierbij waren de contouren voor de volgende fase van de fietsberg al zichtbaar. De aandacht voor 
Drenthe als wandel- en fietsprovincie was overigens in z’n algemeenheid erg groot in 2020. Het 
fietsknooppuntensysteem gaat inmiddels door de dorpen, zodat de horeca ook kan profiteren van de 
vele fietsers.  
 

 
Ondanks corona toch NK Wielrennen 2020 op VAM-berg. 
 
Om het toeristisch-recreatieve aanbod in Drenthe te versterken en zo de bestedingen en 
werkgelegenheid te vergroten, is in 2020 incidentele subsidie verstrekt aan diverse projecten in de 
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vrijetijdssector, onder andere aan het project ‘Poort tot De Onlanden’ (toegangspoort voor 
natuurgebied De Onlanden met een kijkboerderij, een informatiecentrum en uitgebreide horeca en 
speelnatuur), het opknappen van het Pad van Theodoor (een houten klim- en klauterpad in Orvelte) 
en het opknappen en toevoegen van bankjes langs wandel en fietsroutes.  
 
Binnen het programma Vitale Vakantieparken Drenthe is het Recreatie Excellentie – programma 
gestart en hebben zich inmiddels 11 bedrijven aangemeld voor deelname. Het REX-programma richt 
zich op bestaande en nieuw te vestigen vitale vakantieparken (mkb) die de potentie en de ambitie 
hebben om tot de Nederlandse en/of Europese top in hun segment te behoren. Daarnaast bevinden 
zich 22 vakantieparken in verschillende fasen van het transformatieproces. In 2020 is de transformatie 
van vakantiepark ‘Holle Drift’ in de gemeente Aa en Hunze afgerond. 
 

Successen 
- Met de subsidieregeling “Slimme demonstratiefabrieken Drenthe hebben we geïnvesteerd in 
innovatieve bedrijven. 
- Onze lobby voor aanvullende Europese middelen waaronder EFRO en JTF was succesvol. Zo 
ontvangt Noord-Nederland voor 2021-2027 bijna € 500 miljoen aan financiële steun. 
- 250 Ondernemers hebben gebruik gemaakt van de voucherregeling IBDO. Deze regeling is 
uitgebreid en verlengd.  
- TVM (500 arbeidsplaatsen) heeft ervoor gekozen om in Drenthe te blijven. In samenwerking met 
kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden wordt er gestart met de ontwikkeling van de 
IT Hub.  
- Een aantal breedbandnetwerken in Drenthe is inmiddels overgenomen door een marktpartij.  
Hiermee is de toekomstbestendigheid van deze netwerken gewaarborgd.  
- Het vermogen van de NOM is door een aanvullende kapitaalinjectie door het rijk voor de 
fondsversterking en de cofinanciering van de drie Noordelijke provincies flink versterkt.  
- We hebben dwarsverbanden tussen onderwijs, ondernemers en overheden bevorderd en netwerken 
en platforms gestimuleerd waar bedrijven elkaar kunnen versterken. 
- Op de VAM-berg is het NK-wielrennen gehouden. 
- De campagnes van Marketing Drenthe zijn snel en adequaat aangepast aan de nieuwe situatie. 

 

 



82 
 

 
Knelpunten 
- De coronacrisis heeft een forse impact op de economie in de provincie Drenthe. Hoe groot de 
economische schade zal zijn, is nu nog niet vast te stellen. 
- Automatisering, digitalisering en robotisering hebben invloed op de Drentse arbeidsmarkt. 
Ondersteunt door de coronacrisis zetten bedrijven versnel in op efficiencyvergroting door robotisering 
en digitalisering. De verwachting is dat dit vervolgens bijdraagt tot aanzienlijk banenverlies.  
- Veel grote bedrijven zoals bijv. de NAM hebben in het laatste kwartaal van 2021 aangekondigd te 
gaan reorganiseren. Met als gevolg het verlies van werkgelegenheid in de regio. Deze ontwikkelingen 
vragen om extra aandacht voor opleiden, aantrekken en het behouden van (internationaal) talent. 
- Vanwege de stikstofproblematiek zijn er ook in Drenthe minder bouwvergunningen afgegeven, 
waardoor er voor bouwbedrijven minder werk is.  
- Door de tweede lockdown is het maar de vraag in hoever (sport)evenementen in 2021 wel kunnen 
doorgaan.  
- Als gevolg van de coronacrisis is het verwachte aantal baanopeningen minder groot dan voor de 
crisis. De perspectieven voor gediplomeerden zijn daardoor ook minder positief geworden. Dit 
versterkt de braindrain naar andere regio's. 
- De coronacrisis draagt ertoe bij dat opleidingsinspanningen (zoals bijvoorbeeld het aanbieden van 
stageplaatsen voor jongeren) in “de ijskast” worden gezet. 
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Toelichting programma 
De provincie zet zich in voor een sterke regionale economie. Een goede werkgelegenheid binnen de 
regio is daarbij het hoofddoel. Om die te bereiken investeert de provincie in een gunstig 
vestigingsklimaat voor bedrijven en werknemers. Een sterke regionale economie kan niet zonder 
kennis en innovatie. De provincie zorgt daarom voor goede randvoorwaarden en samenwerking met 
universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen. 

 
Stand resultaten 
Van de resultaten binnen dit programma is hier de status van de resultaten weergegeven. Op 
resultaatniveau is de afwijking toegelicht binnen de doelstelling. 
 

 

 
Lasten  Baten  

11.866.920 -3.475.189 
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 1 2 3 4 (3-4)

 Realisatie
 2019

Primitieve 
begroting 2020

Begroting 2020 na 
wijziging

Realisatie 2020 Verschil

Totaal lasten 16.670.406 14.714.475 15.377.053 11.866.920 3.510.133

Totaal baten -1.276.152 -32.200 -3.533.374 -3.475.189 -58.185

Saldo 15.394.253 14.682.275 11.843.679 8.391.730 3.451.949

 

 

Beleidsopgave: 3.0 Innovatie en digitalisering als kans 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status realisatie met toelichting 

203001 Stimulering van innovatief 
en digitaal ondernemerschap en 
ondernemersklimaat 

Bevorderen van digitaal 
ondernemerschap. (Digitale 
transformatie generiek MKB en 
sectorspecifieke aanpakken). 
Verbreden IBDO met 'MKB Drenthe 
Digitaal'. 

Het bevorderen van digitaal 
ondernemerschap en de digitale 
transformatie van het mkb is 
onderdeel van de nieuwe 
programmaperiode Ik Ben Drents 
Ondernemer. 
Als onderdeel van de Corona 
maatregelen is er ingezet op 
spoeddigitalisering. Er zijn 10 
webinars georganiseerd op thema's 
als online zichtbaarheid, omgaan 
met data, online ondernemerschap 
etc. met in totaal een deelname van 
300 ondernemers. Er is een Digitaal 
Hulp Team opgezet waarbij 
studenten en ondernemers vrijwillig 
andere ondernemers helpen om te 
digitaliseren.  Zo'n vijftig 
ondernemers zijn in deze Corona-
periode geholpen door digitaal hulp 
team. 

   

 
 

 

 

   

Continueren en aanpassen 
Bedrijvenregeling Drenthe in 2020 
voor een aantal gemeenten. 
Hiermee ondersteunen wij projecten 
van ondernemingen gericht op 
uitbreiding, vestiging, diversificatie 
of fundamentele wijziging van 
bedrijfsactiviteiten. 

Begin 2020 was het plan om de 
Bedrijvenregeling aan te passen, 
omdat het subsidiëren van nieuwe 
arbeidsplaatsen niet goed paste in 
een economie met een steeds 
krappere arbeidsmarkt voor 
bepaalde sectoren. Door de 
coronacrisis is de situatie gewijzigd 
en werd de 'oude' Bedrijvenregeling 
(Arbeidsplaatsenregeling) toch 
weer actueel. Met gemeenten is 
overlegd wie hier aan deel wil 
nemen. Met deze gemeenten wordt 
een nieuwe Bedrijvenregeling 
Drenthe ontwikkeld, welke sterk 
gebaseerd is op de ouder 
Arbeidsplaatsenregeling. Deze zal 
naar verwachting begin 2021 
opengesteld worden. 

 
 

 

 

   

Opstellen en uitvoeren integrale 
digitaliseringsagenda. 

In 2020 is de verkenning gedaan 
voor de digitaliseringsagenda. 

   

In 2021 wordt dit traject 
voortgezet. 
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203002 Versterken 
Projectontwikkeling en 
Businessdevelopment 

Projecten op speerpunten (en 
crossovers) HTSM, health, 
gezondheidseconomie, 
agribusiness, biobased economy en 
circulaire economie; in nauwe 
samenwerking overheid, 
bedrijfsleven en kennisinstellingen 

Suikeragenda 
De Suikeragenda brengt het 
ontwikkelpotentieel van suiker als 
grondstof in Noord-Nederland in 
Kaart. Dit is namelijk een kansrijk 
middel om fossiele grondstoffen te 
vervangen. Als kort-cyclische 
grondstof heeft het een kleinere 
impact op het milieu en biedt een 
grote potentie voor Drenthe om de 
positie te versterken als producent 
van biobased chemicaliën.  
 
CuRe Technology 
Een baanbrekende innovatie in 
polyester recycling. Met hulp van de 
provincie hebben de organisaties 
Cumapol, DSM-NIaga, 
Morssinkhof, DuFor en NHL 
stenden een pilotfabriek opgericht 
in Emmen waar geëxperimenteerd 
wordt met weinig energie het 
omzetten van elke soort en kleur 
polyester tot heldere, herbruikbare 
pellets voor hergebruik in nieuwe 
producten. Daarmee wordt de 
polyester kringloop gesloten. 

   

Stimuleren benutting SNN-
instrumenten Drents bedrijfsleven 

Een voorbeeld hiervan is de 
regeling 'MIT R&D Samenwerking 
2020’. Deze is succesvol door 
Drentse bedrijven aangevraagd. 

   

 
 

 

 

   

Prestatieafspraken met de NOM 
over Business Development en de 
realisatie van projecten op de 
speerpunten (en crossovers) 
Energie, HTSM, Biobased economy 
en gezondheidseconomie 

De doelstellingen op het gebied van 
Business Development worden 
naar verwachting (ondanks de 
coronaperikelen) ruimschoots 
gehaald. 

   

 
 

 

 

   

Doorontwikkeling Drents Internet 
der Dingen Initiatief 

De Technische achterkant van het 
Drents Internet der Dingen is 
gereed en is in testfase met 
studentenopdracht TechHub. 
Problemen met dekking zijn 
verholpen en er wordt een upgrade 
gedaan als onderdeel van 
onderhoudswerkzaamheden. 
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203003 Provincie Drenthe (als 
organisatie) laten functioneren als 
launching customer 

Inkoopbeleid afgestemd op de 
roadmap circulaire economie met 
expliciet aandacht voor Social 
Return on Investment (SROI) 

MVI Pilot: Deklaagvervanging N376 
bij Schoonoord 
Bij de deklaagvervanging van de 
N376 zijn Omgevingswijzer en het 
Ambitieweb toegepast om tot 
duurzame oplossingen te komen 
voor de vernieuwing. Het werk werd 
gegund op basis van 
milieukostenindicatoren, waardoor 
duurzaam asfalt een voordeel 
opleverde. De opdrachtnemer heeft 
50% hergebruikt asfaltgranulaat in 
de deklaag toegepast en levert een 
materialenpaspoort van het werk 
aan, wat toekomstig hergebruik 
faciliteert. Door een dergelijke 
gunning tonen we aan dat het 
waard is voor een bedrijf om te 
investeren in duurzame technieken. 
 
MVI Pilot: Vervanging duiker Groote 
Diep 
Bij dit project zijn ook 
Omgevingswijzen en het 
Ambitieweb toegepast, werkwijzen 
die voortkomen uit de handreiking 
Duurzaam GWW, uitwerking van de 
GreenDeal 2.0. Deze zijn ingezet 
om wensen van interne en externe 
stakeholders mee te nemen in de 
projectrealisatie.  
 
N34 Odoorn 
Bij de bouw van de fietsbrug bij 
Poolshoogte is gebruik gemaakt 
van tropisch hardhout dat bij de 
sloop van een waterbouwkundig 
werk is vrijgekomen.  
 
Het Regionale Mobiliteitsplan 
Binnen de sector mobiliteit wordt 
het Regionale Mobiliteitsplan (RMP) 
opgesteld. In het RMP worden 
dezelfde doelen nagestreefd als in 
het Klimaatakkoord en in het plan 
worden doelstellingen over 
materiaal- en grondstofgebruik in 
ons beleid vastgelegd. 
 
Klimaatverbond: Wegbereiders 
CO2 beprijzing 
Vanuit IPO verband is het 
Klimaatverbond het onderzoek 
Wegbereiders CO2-beprijzing 
gestart. Bij dit onderzoek wordt 
onderzocht op welke wijze het 
beprijzen van CO2 tijdens de 
uitvoering van infrastructurele 
GWW-projecten kan bijdragen aan 
het structureel verduurzamen van 
het interne inkoop en 
aanbestedingsbeleid. Drenthe werkt 
in dit traject samen met provincie 
Groningen en Friesland, waar elke 
partij haar eigen onderzoek uitvoert.

   

203004 Afronding project 
breedband zodat in de witte 
gebieden breedband beschikbaar is 

75 - 100% van de witte adressen 
heeft breedband beschikbaar 

In heel Drenthe zijn 
breedbandnetwerken aangelegd of 
deze worden aangelegd. Inmiddels 
heeft 75-100% van de witte 
adressen de beschikking over snel 
internet en heeft iedereen in het 
witte gebied een aanbod en dus de 
kans gehad een aansluiting te 
verkrijgen op snel internet. 

   

 
 

 

 

   

In de witte gebieden zijn 
breedbandnetwerken aangelegd of 
in aanleg 

Zie vorig resultaat. 
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Beleidsopgave: 3.1 Drenthe wordt dé circulaire en g roene provincie  
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status realisatie met toelichting 

203101 Faciliteren van het 
vergroeningsproces door middel 
van externe organisaties 

Taskforce groene chemie 
ondersteunt de uitbouw van het 
bedrijvennetwerk SUSPACC 
(Sustainable Product and 
Chemicals Cluster) en aanverwant 
bedrijfsleven. Focus hierbij op 
realisatie pilot plants, aansluiting 
bedrijfsleven en kenniscluster 
GreenPAC, en verbinden 
bedrijfsleven met potentiële klanten. 

Taskforce levert directe bijdrage 
aan de totstandkoming van 
innovaties bij chemisch 
bedrijfsleven (anaerobe 
fermentatie, vervolg Cure, etc), was 
betrokken bij organisatie Expo en 
participeert in Chemport 

   

 
 

 

 

   

Het Noordelijk Innovatielab 
Circulaire Economie (NICE) 
ondersteunt het Drentse MKB bij 
hun transitie naar een circulaire 
economie 

Noordelijk Innovatielab Circulaire 
Economie (NICE) 
Sinds 2017 staat NICE voor het 
versnellen van de transitie naar een 
circulaire economie in Drenthe. Als 
onderdeel van het monitoren van 
de voortgang van NICE wordt 
momenteel een externe evaluatie 
uitgevoerd over het eerste jaar. 
Deze evaluatie wordt u eind eerste 
kwartaal 2021 naar u toegestuurd. 

   

 
 

 

 

   

203102 Profilering van Drenthe als 
groene economische provincie 
(circulair én biobased) 

In samenwerking met de gemeente 
Emmen uitvoering van een 
communicatieprogramma rond de 
biobased economie (bbe) 

De samenwerking op het vlak van 
communicatie heeft een belangrijke 
rol gespeeld bij de totstandkoming 
van de succesvolle expo on 
sustaible plastics Emmen en draagt 
ook bij aan de versterking van de 
beeldvorming rond de  
Chemportinitiatieven. 

   

 
 

 

 

   

Doorontwikkeling Chemport Europe, 
een gerichte value proposition en 
acquisitie voor chemie/bbe in 
Drenthe/Groningen. 

- Noordelijke propositie plastic 
kunststoffen 
- suikeragenda 
- opstart Het Schone Noorden 

   

 
 

 

 

   

Realisatie van een groot 
internationaal event (Sustainable 
Plastics Expo Emmen) 

Oorspronkelijk was de expo 
gepland voor april 2020. Als gevolg 
van Corona kon dit niet op  de 
voorziene wijze (fysiek) 
plaatsvinden. Als alternatief is in 
november 2020 een grote 
internationale expo online 
gehouden  met als thema 
sustainable plastics. 

   

 
 

 

 

   

203103 Doorontwikkeling van 
Drenthe als circulaire en biobased 
economie 

Realisatie van de Chemport 
Industry Campus Emmen (CICE) 

Het project is formeel nog niet 
opgestart. 

   

Hoewel de wens om te 
komen tot de chemiecampus 
een (erg) breed draagvlak 
kent, heeft SNN de 
beschikking van EFRO-
middelen nog niet afgegeven 
(vanwege openstaande 
technisch-inhoudelijke 
vragen). 

 

 

 

   

Drentse invulling circulaire 
economie door concrete projecten 
als verdieping Drentse 
grondstofstromenanalyse en 
circulaire woningbouw 

Voorbeeld projecten zijn:  
- De proeftuin Drenthe   Woont 
Circulair in samenwerking met  
8 Drentse woningcorporaties.  
- De materialenhub Stadterij Bork 
Groep een nieuwe marktplaats 
waar  
gebruikte bouwmaterialen uit 
gesloopte panden hergebruikt 
worden bij de bouw van nieuwe 
gebouwen.  
- Port of Zwolle: Circulaire 
Havenhub. Het doel is de 
ontwikkeling van een logistieke hub 
die gaat fungeren als 
grondstoffenknooppunt dat waarde 
toevoegt aan reststromen. 
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Samenwerking zoeken op het 
gebied van circulaire economie met 
noordelijke provincies 

We hebben een nauwe 
samenwerking op het gebied van 
circulaire economie met de 
noordelijke provincies. Er is overleg 
op ambtelijk niveau en ook 
bestuurlijk is een gezamenlijke 
ambitie uitgesproken 
De start en uitvoering van de 
Icoonprojecten toont aan dat er 
vooruitgang wordt geboekt op dit 
gebied. Bovendien biedt het de 
mogelijkheid om in de toekomst de 
samenwerking uit te breiden o.a. in 
het kader van het project: Het 
Schone Noorden. 

   

Actieplan op basis van de door 
Drentse bedrijven op te stellen 
"Drentse agenda procesindustrie" 

De Drentse agenda procesindustrie 
is onlangs openbaar geworden en 
overhandigd aan gedeputeerde 
Brink. De agenda levert input voor 
de door ons op te stellen Groene 
Economische Agenda. 

   

 
 

 

 

   

203104 Benutten van de Europese 
kansen voor circulaire initiatieven 

Participatie van Drenthe in 
Europese netwerken gericht op 
(groene) chemie 

Drenthe participeert in het ECRN, 
een Europees netwerk van 
chemieregio's 

   

 
 

 

 

   

203105 Biobased Economy is een 
belangrijke factor binnen het 
programma Economische Koers 
 
***Agribusiness is een belangrijke 
factor binnen het biobased 
speelveld 

Realisatie projecten/businesscases 
op het gebied van 
agribusiness/biobased 
economy/circulaire economie 

Onlangs is het project anaerobe 
fermentatie opgestart (aanwending 
van suikers voor biobased 
doeleinden). Ook is onder de vlag 
van Chemport de suikeragenda 
gepubliceerd. 

   

 
 

 

 

   

 
Beleidsopgave: 3.2 Drenthe is dé MKB-provincie  
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status realisatie met toelichting 

203201 Zorgen voor een goed 
vestigings- en ondernemersklimaat 
ook op (sub)regionaal niveau 

In het kader van het Programma Ik 
Ben Drents Ondernemer (IBDO) 
(start, groei, innovatie en export), 
wordt uitvoering gegeven aan: de 
Ondernemersfabrieken Drenthe, het 
uitbouwen van het platform 
Ikbendrentsondernemer.nl en 
exportstimulering 

Doelstellingen en KPI's zijn 
behaald. 
 
Het programma IBDO is nationaal 
goed gepositioneerd, MKB deal 
vanuit het ministerie van EZK 
binnen gehaald en extra middel 
voor de IBDO financieringstafels 
vanuit het rijk ontvangen.  
 
Samenwerking met Partners en 
samenvoeging van programma’s, 
levert een versterking van het 
ecosysteem en zorgt voor efficiëntie 
voordeel. 

   

 
 

 

 

   

Plan voor economische profilering 
van Drenthe 

De afgelopen jaren zijn stappen 
gezet om het economische imago 
van Drenthe op het gebied van 
economie, innovatie, 
ondernemerschap en acquisitie te 
versterken. Dit gebeurt in 
samenwerking met bestaande 
initiatieven zoals TopDutch, 
Ikbendrentsondernemer en onze 
partners in het kader van de 
DutchTechzone. Ook de nieuwe 
ontwikkeling in het kader van de 
Universiteit van het Noorden zal 
ertoe bijdragen dat Drenthe als 
vestigingsregio beter in beeld komt. 

   

 
 

 

 

   

Uitvoeren Acquisitiestrategie 
Drenthe/TopDutch in samenwerking 
met de NOM 

TopDutch heeft in de eerste helft 
van 2020 nog een aantal 
campagnes gevoerd en is 
geëvalueerd. In 2021 wordt een 
nieuw voorstel voor TopDutch 
ontwikkeld. In de tussenliggende 
periode voert de NOM TopDutch in 
slanke vorm uit. 
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Duurzame en innovatieve 
doorontwikkeling van de luchthaven 
Groningen Airport Eelde (GAE) 
binnen de 
gebiedsontwikkelingsvisie 

De drie panden van de voormalige 
Rijksluchtvaartschool zijn 
gerenoveerd tot kantoorpanden en 
in gebruik genomen. De procedure 
van verkoop is in gang gezet. 
Het bestemmingsplan van de 
luchthaven wordt herzien, met als 
doel nieuwe ontwikkelingen 
mogelijk te maken aan de airside. 

   

Actieve lobby voor het behoud van 
Rijksdiensten en waar mogelijk 
aantrekken van nieuwe rijksbanen 

De locatie van de justitiële 
jeugdinrichting in Veenhuizen, die 
per 1-1-2021 gaat sluiten, wordt 
aangehouden als reservecapaciteit 
voor het gevangeniswezen.   
 
De PI Veenhuizen wordt de 
komende jaren grootschalig 
gerenoveerd, waarbij de capaciteit 
van zowel de locatie Norgerhaven 
als Esserheem structureel wordt 
uitgebreid. 

   

 
 

 

 

   

203202 Bevorderen economisch 
ecosysteem 

Uitbouw van het innovatie 
ecosysteem, waaronder Smart 
Industry. 
Ontwikkeling van nieuwe en 
versterking van bestaande 
proeftuinen en fieldlabs. Passend bij 
de nieuwe economische koers. 

In het kader van de 
Subsidieregeling slimme 
demonstratiebedrijven Drenthe zijn 
6 aanvragen gehonoreerd. Deze 
bedrijven krijgen subsidie op de 
eigen bedrijfsvoering slimmer en 
schoner te maken. Daarnaast 
organiseren zij 
voorlichtingsactiviteiten en delen ze 
kennis met andere ondernemers en 
studenten.  
Het voorstel voor de Smart Industry 
Hub (SIH) NNL is gehonoreerd in 
het kader van de EFRO Open 
Innovatie Call. Hiermee worden SI-
initiatieven zoals de fieldlabs 
verbonden en uitgebouwd. Een 
belangrijk onderdeel van het project 
is de begeleiding van 
maakbedrijven om deze 
daadwerkelijk stappen te laten 
zetten in de digitalisering van hun 
processen. Een deel van de 
uitvoering ligt bij IBDO en de 
business developer smart industry. 
Ook een voorstel van ASTRON is 
gehonoreerd in het kader van de 
EFRO Call proeftuinen. In dit 
project stelt ASTRON vanuit 
LOFAR testfaciliteiten ter 
beschikking aan mkb-ondernemers. 

   

 
 

 

 

   

Opstellen nieuwe economische 
koers 2020-2023 

De nieuwe Economische Koers 
Drenthe 2020-2023 is  in oktober 
2020 vastgesteld. 

   

 
 

 

 

   

Ontwikkeling 
aandeelhoudersstrategie en 
meerjarenplan NOM 

Het strategisch kader NOM is door 
alle aandeelhouders vastgesteld. 
Het meerjarenplan is eind 2020 
gereed. 

   

 
 

 

 

   

Met het MKB Fonds en de NOM 
ondersteunen we bedrijven. 

Door de coronaperikelen is het 
geplande aantal investeringen door 
de NOM en het MKB Fonds 
Drenthe dit jaar niet gehaald. 
Echter hebben de NOM en MKB 
Fonds Drenthe (mede) uitvoering 
gegeven aan de Corona 
Overbruggingslening (COL). 
Hierdoor hebben bedrijven een 
overbruggingsfinanciering kunnen 
ontvangen. Daarnaast hebben zij 
bedrijven op andere wijze 
ondersteund, onder andere via het 
aanbieden van een Corona Rebuild 
Programma. 

   

 
 

 

 

   

203203 RSP: Ruimtelijk 
Economisch Programma 

Benutten middelen: Ruimtelijk 
Economisch Programma 

In 2020 zijn een aantal aanvragen 
voor de subsidieregeling Slimme 
Demofabrieken gehonoreerd. 
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Beleidsopgave: 3.3 Innovatieve zorgeconomie 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status realisatie met toelichting 

203301 Stimuleren innovatie in de 
zorg en medische technologie 
vanuit de 3 O's (ondernemers, 
overheid en onderwijs) 

We ondersteunen de Health Hub 
Roden middels de doorontwikkeling 
van de Health Hub Roden 2.0. 

De statuten van de Health Hub 
Roden (HHR) zijn goedgekeurd en 
de Stichting HHR is daarmee 
gerealiseerd. 

   

 
 

 

 

   

Verbreden Medtech en het 
verkennen naar meer vergroening 
in Medtech sector 

Een eerste projectopzet is in 
concept met het MKB, kennis-  en 
zorginstellingen en gemeenten 
opgesteld. 

   

 
 

 

 

   

We stimuleren innovaties in de zorg 
zoals positieve gezondheid, zorg op 
afstand en domotica 
(toekomstbestendig wonen).  In 
samenhang met de op te stellen 
digitaliseringsagenda 

Stimulering nu in de vorm van 
verbinding van thema’s en of 
bedrijven bij onder andere de 
woonagenda, sociale agenda, 
economische koers en 
digitaliseringsagenda. 

   

 
 

 

 

   

203302 De zorg en 
gezondheidseconomie is een 
kansrijke sector binnen Drenthe 

Het opstellen van een agenda voor 
de zorg, die we zien als belangrijke 
en kansrijke sector in Drenthe. 
Onder andere de zorgtafel heeft 
hierin een signalerende en 
agenderende rol. 

Een concept agenda 
gezondheidseconomie 2021-2023 
als uitwerking van de Economische 
Koers 2020-23 is gereed. 

   

 
 

 

 

   

Verkennen van inzet van 
revolverende middelen voor 
herbestemming van panden voor 
zorgvoorzieningen 

Een leegstaand kerkgebouw heeft 
een herbestemming als 
gezondheidscentrum gekregen. 

   

 
 

 

 

   

 
Beleidsopgave: 3.4 (Inter)nationale en (inter)regio nale kansen benutten 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status realisatie met toelichting 

203401 We benutten Europese 
kansen en middelen voor het 
realiseren van onze Drentse 
beleidsdoelstellingen 

Voor de EU-programmaperiode 
2021-2027 willen we middelen 
inzetten uit structuurfondsen 
Europa. 

Eind 2020 is in een Bestuurlijk 
overleg met het Rijk de verdeling 
van de middelen over de 
landsdelen vastgesteld. Noord-
Nederland ontvang € 438 miljoen 
euro voor het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling en het Just 
Transition Fund. In het webinar EU-
fondsen op 10 december 2020 zijn 
de Noordelijke Statenleden hierover 
bijgepraat. 

   

 
 

 

 

   

Ontwikkeling Europa Agenda In 2020 is gestart met de 
ontwikkeling van de Europa 
Agenda. 

   

Door omstandigheden is de 
Europa Agenda nog niet 
gereed.  
De verwachting is dat de 
Europa Agenda in het eerste 
kwartaal van 2021 ter 
besluitvorming worden 
voorgelegd aan PS. 

 

 

 

   

In samenspraak met de provincies 
Fryslân en Groningen actualiseren 
we de Research and Innovation 
Smart Specialisation Strategy 
(RIS3) 

De RIS3 is in april jl. door de 
noordelijke colleges van GS 
voorlopig vastgesteld. Definitieve 
vaststelling volgt naar verwachting 
in het voorjaar van 2021 als het 
Operationeel Programma voor het 
Europese Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling wordt vastgesteld en 
vervolgens wordt ingediend bij de 
Europese Commissie. Doordat de 
onderhandelingen over de 
Europese begroting meer tijd 
hebben gekost dan voorzien, 
verschuift alles iets op in de tijd. 

   

 
 

 

 

   

203402 We benutten Internationale 
kansen en middelen voor het 
realiseren van onze Drentse 
beleidsdoelstellingen 

Voortzetting internationaal 
ondernemen onder IBDO 

Door de coronaperikelen zijn de 
activiteiten om internationaal 
ondernemen te stimuleren niet 
doorgegaan zoals gepland. 

   

Ondanks de maatregelen 
waardoor handelsmissies 
andere grensoverschrijdende 
activiteiten geen doorgang 
konden vinden, zijn veel 
ondernemers toch geholpen. 
Handelsmissies en 
bijeenkomsten/workshops 
worden nu virtueel 
georganiseerd en bij 
eventuele bedrijfsbezoeken 
worden de RIVM maatregelen 
strikt gehanteerd. 
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Invulling geven aan participatie 
Trade & Innovate, inclusief kansen 
Brexit 

De activiteiten als partner van 
Trade en Innovate NL zijn digitaal 
voortgezet. 

   

De kansen hebben rondom 
de Brexit vertraging 
opgelopen. Medio 2020 is de 
organisatie van de activiteiten 
om bedrijven voor te bereiden 
op de Brexit weer digitaal 
opgestart. Ook voor 2021 
staan activiteiten (webinars 
en virtuele handelsmissies) 
gepland. 

203403 Versterken van de 
economische samenwerking met 
Duitsland 

Versterken van de economische 
samenwerking met partners binnen 
de deelstaat Niedersachsen 

 In 2020 heeft onze inzet om de 
samenwerking met onze partners in 
Nedersaksen te versterken haar 
vruchten afgeworpen. Samen met 
hen hebben wij ons sterk gemaakt 
om de (fiscale) gevolgen van de 
lockdown voor grenswerkers te 
beperkten. Ook het succesvolle 
grensoverschrijdende zorgproject 
Sorgen für, Sorgen dass kon in 
aangepaste vorm doorgaan. 

   

 
 

 

 

   

203404 We werken daar waar het 
meerwaarde biedt, samen met de 
noordelijke provincies en steden, de 
Regio Groningen-Assen, Regio 
Zwolle, Dutch TechZone 

We faciliteren en nemen deel aan 
de Economic Board Noord-
Nederland 

We nemen ambtelijk deel aan de 
(uitvoeringstafel) en zijn ook 
bestuurlijk goed aangesloten. Sinds 
medio maart wekelijks en later 
maandelijks corona-overleg in 
kleiner verband.  
De EBNN heeft afgelopen jaar een 
aantal strategische discussies 
gevoerd. Aan de hand van 'De 
stand van het Noorden' en de 
corona-ontwikkelingen wordt meer 
richting gegeven aan gezamenlijke 
doelen. De EBNN is bereid zich op 
te werpen als hoeder van de 
noordelijke RIS3. 

   

 
 

 

 

   

We werken aan de 
grensoverschrijdende 
(economische) samenwerking met 
de Provincie Overijssel (inclusief 
regio Zwolle) 

De samenwerking met de Regio 
Zwolle is zowel ambtelijk als 
bestuurlijk geïntensiveerd en meer 
gestructureerd en wordt mede 
ingevuld via regiodeal Zuid- en 
Oost-Drenthe en de Regiodeal 
Regio Zwolle. 
Samen met de provincies 
Gelderland en Overijssel hebben 
we zitting in de 
begeleidingscommissie voor een 
verdiepend onderzoek naar 
toekomstbestendige 
bedrijventerreinen in de Regio 
Zwolle. 

   

 
 

 

 

   

Bijdragen aan de economische 
samenwerking Regio Groningen-
Assen 

Er wordt samengewerkt in de Regio 
Groningen- Assen. Drenthe 
participeert in verschillende 
werkgroepen.  Er wordt nu gekeken 
naar de nieuw projectperiode en 
hoe hier invulling aan wordt 
gegeven. 

   

 
 

 

 

   

Doorontwikkeling en aanpassing 
Bedrijvenregeling Dutch TechZone 
op basis van evaluatie en extern 
advies en openstellen in 2020 

Op basis van de evaluatie is de 
Bedrijvenregeling Dutch TechZone 
opengesteld van 20 juli 2020 tot en 
met 31 december 2020. 

 
 

 

 

   

We zetten in op een structurele 
verbinding van het economisch 
beleid van de provincie met het 
economisch beleid van onze 
partners in SNN verband, andere 
provincies (IPO) en het Rijk. 

In noordelijk verband is er 
veelvuldig bestuurlijk en ambtelijk 
overleg. Op diverse dossiers wordt 
nauw samengewerkt, denk aan 
circulaire economie, smart industry 
en (met Groningen) groene chemie. 
Ook in de lobby voor EU-fondsen is 
afgelopen jaar goed samen 
opgetrokken.  
In IPO-verband is een Herstelplan 
Regionale Economie opgesteld en 
wordt nu gewerkt aan een 
uitvoeringsagenda waarbij 
geprobeerd wordt om ook Rijks- en 
Europese middelen aan regionale 
initiatieven te koppelen. 
Met het Rijk wordt o.a. opgetrokken 
in het kader van de 
samenwerkingsagenda mkb. 
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We geven uitvoering aan 
programma Drenthe 4.0. De 
energietransitie benutten wij hier als 
kans. 

Het project GZI Next in Emmen is 
ook bij het Rijk goed in beeld als 
voorbeeld voor 'energy hubs': 
integratie van nieuwe 
energiesystemen met hergebruik 
van oude aardgasinfrastructuur. Het 
zonnepark is in gebruik genomen. 
De plannen voor waterstofproductie 
zijn in een vergevorderd stadium. 
De provincie stimuleert de 
ontwikkeling door o.a. een bijdrage 
in de aanschaf van 
waterstofbussen, die mede 
launching costumer zijn. Voor het 
groen gasdeel is een consortium 
gevormd. 

   

 
Beleidsopgave: 3.5 Investeren in uitdagend en toeko mstgericht onderwijs 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status realisatie met toelichting 

203501 Betere aansluiting van het 
onderwijs bij behoeften van het 
bedrijfsleven 

Samen met onze 
onderwijsinstellingen verkennen wij 
de mogelijkheden om tot een breed 
gedragen Onderwijsakkoord 
Drenthe te komen 

In 2020 hebben wij een eerste 
analyse gemaakt van het Drentse 
kennisecosystem. Deze wordt in 
het eerste kwartaal 2021 aan PS 
aangeboden. 

   

 
 

 

 

   

Rekening houdend met Motie 2019-
10 onderzoeken wij in 
samenwerking met bedrijfsleven, 
gemeenten, hogescholen en 
universiteiten wat nodig is om 
(hoger)opgeleide studenten te 
behouden voor de regio 

Dit betreft o.a de ontwikkelingen 
van in het kader van de Universiteit 
van het Noorden. Onderdeel 
daarvan is de campus ontwikkeling 
in Emmen. Hiervoor is eind 
december een convenant getekend 
door de partners 

   

 
 

 

 

   

Wij verkennen nieuwe publiek 
private samenwerkingsverbanden 
van onderwijs en bedrijfsleven 

Voorbeelden hiervoor zijn Sterk 
Techniek Onderwijs Drenthe en de 
Scholingsalliantie Noord. Vanuit 
onze rol als verbinder hebben wij 
ook in 2020 ingezet om de 
samenwerkingen te versterken en 
te verduurzamen 

   

 
 

 

 

   

Bevorderen 
praktijkopleidingsplaatsen (bouw en 
installatie) o.a. via de regeling 
Instandhoudingen monumenten en 
beeldbepalende bouwwerken 

Alle verstrekte subsidies en 
leningen in behoud/herbestemming 
van karakteristiek bezit zijn 
geïndiceerd als 
praktijkopleidingsplaats. 
Door de (gedeeltelijke) lockdowns 
vanwegen corona hebben slechts 
enkele leerlingen hiervan gebruik 
kunnen maken. 

   

 
 

 

 

   

Het aanjagen van activiteiten 
gericht op de versterking van het 
‘menselijk kapitaal’ in de 
speerpuntsectoren: zorg, techniek 
en horeca. Onder andere in het 
kader van het Techniekpact. En als 
werkgever/ opdrachtgever voor o.a. 
Technasium opdrachten in het 
kader van de verdubbeling van de 
N34 

Door de corona maatregelen is het 
niet gelukt om alle geplande 
activiteiten met het onderwijs (PO 
tot met WO) in 2020 door te laten 
gaan. Tegelijkertijd hebben we 
volop ingezet op de versterking van 
de Zorgtafel Drenthe. Binnen de 
sector Techniek ondersteunen wij 
de Techniekcoalitie Noord. 

   

 
 

 

 

   

We stimuleren een zo compleet 
mogelijk onderwijsaanbod, in elk 
geval op het gebied van zorg, 
techniek en digitalisering 

Samen met onze partners hebben 
wij ook in 2020 ingezet op 
onderwijsontwikkeling, met name 
op het gebied van digitalisering 

 
 

 

 

   

In samenwerking met sociale 
partners starten wij een eerst pilot 
gildeleren/meester-gezel in de 
kansrijke sectoren horeca en 
techniek 

Dit resultaat is mede door de 
corona maatregelen niet 
gerealiseerd. 

   

 
 

 

 

   

We blijven meertalig onderwijs op 
(basis)scholen stimuleren 

Ook in 2020 hebben wij ingezet op 
de het project Duits en Drents in het 
Onderwijs 
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Beleidsopgave: 3.6 Zorgdragen voor een veerkrachtig e een bestendige 
arbeidsmarkt - Iedereen doet mee 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status realisatie met toelichting 

203601 Versterken van de 
beroepsbevolking en de 
arbeidsmarkt van de toekomst 

Samen met belanghebbenden 
faciliteren wij een provincie brede 
structuur voor 
arbeidsmarktmonitoring: het 
Arbeidsmarktdashboard Drenthe 

In 2020 hebben wij samen met onze 
noordelijke partners het onderzoek 
van E.til naar de “Ontwikkelingen en 
prognoses op de Noordelijke 
Arbeidsmarkt”, gefaciliteerd en 
ingezet op de doorontwikkeling van 
het dataportal 
https://arbeidsmarktinzicht.nl/drenthe

   

 
 

 

 

   

In lijn met motie M 2017-9 werken 
wij samen met onze partners aan 
de uitvoering van de 
Scholingsalliantie Noord-Nederland. 
Hierin is aandacht voor een leven 
lang ontwikkelen in de zorg, 
techniek en horeca 

In de eerste helft van 2020 is de 
website 
www.Scholingsalliantienoord.nl 
gelanceerd. Deze draagt bij aan het 
ontsluiten van de noordelijke 
scholingsfaciliteiten voor Leven 
Lang Ontwikkelen 

   

 
 

 

 

   

Het provinciale arbeidsmarktbeleid 
ondersteunt/versterkt de regionale 
samenwerking tussen sociale 
partners en brengt hiertoe minimaal 
twee keer per jaar actoren samen 
die een rol spelen op de Drentse 
arbeidsmarkt 

Door de corona maatregelen was 
het helaas niet mogelijk fysieke 
bijeenkomsten te realiseren. 
Uitzondering hierop was de 
startbijeenkomst van de het Drentse 
project Duurzame Inzetbaarheid. 
Deze vond medio 2020 in 
provinciehuis plaats. 

   

Voor een deel zijn de fysieke 
bijeenkomsten nu naar 2021 
verplaatst. 

 

 

 

   

Wij werken samen met de partners 
in de arbeidsmarktregio’s om de 
bestaande 
arbeidsmarktinfrastructuur (bijv. 
Servicepunt Techniek) te versterken 

Ondanks de lockdown en de corona 
maatregelen is het gelukt de 
bestaande 
arbeidsmarktinfrastructuur verder 
vorm te geven  (aansluiten nieuwe 
partijen)  
Deze heeft ertoe bijgedragen onze 
lobby op dit beleidsterrein te 
versterken. 

   

 
 

 

 

   

Onze HRM regeling steunt Drentse 
MKB ondernemers bij het 
verbeteren van hun 
personeelsmanagement en het 
investeren in de employability van 
hun medewerkers. 

De regeling is ook in 2020 
aangevraagd en loopt ook in 2021 
door. 

   

 
 

 

 

   

Met innovatieve 
arbeidsmarktinitiatieven bieden wij 
ruimte bij de aanpak van de 
kwalitatieve mismatch tussen vraag 
en aanbod van arbeid in de regio 

In 2020 zijn de laatste projecten in 
het kader van de subsidieregeling 
onderwijs en arbeidsmarkt Drenthe 
tot uitvoering gekomen. 

   

 
 

 

 

   

203602 Inzet op wederzijdse 
grensoverschrijdende 
arbeidsmobiliteit (nationaal en 
internationaal) 

Verbeterde samenwerking met 
Duitsland voor opleiden van 
vakkrachten en bemiddeling van 
werkzoekenden 

Het project "Sorgen für, sorgen 
dass" is een project waarbij de focus 
ligt op de grensoverschrijdende 
samenwerking tussen opleidingen, 
stagiaires en werknemers. Dit 
project is ondanks de lockdown in 
Duitsland en Nederland doorgezet. 

   

 
 

 

 

   

Bevorderen grensoverschrijdende 
nieuwe initiatieven en/of projecten 
(Netzwerk, INTERREG) 

Binnen het Interreg A-programma 
Duitsland-Nederland is door Mariko 
GmbH, FME en een aantal 
onderwijsinstellingen aan beide 
zijden van de grens het project 
‘MariX’ ontwikkeld. Dit project is 
gericht op loopbaanoriëntatie en de 
werving van junior personeel in de 
scheepvaart en de scheepsbouw, 
met als doel het genereren van 
blijvende interesse in maritieme 
technologieën en maritieme 
carrières om de toekomstige 
levensvatbaarheid van beroepen in 
deze sector te bevorderen. 
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Beleidsopgave: 3.8 Vrijetijdseconomie stimuleren 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status realisatie met toelichting 

203801 Vergroten van de 
zichtbaarheid van Drenthe voor 
interessante doelgroepen 

Vergroten van kennis over de 
bezoekerseconomie van Drenthe en 
kennis delen met ondernemers, 
gemeenten en organisaties 

Het meerjarenplan 2021-2024 van 
Marketing Drenthe is vastgesteld 
door PS. Marketing Drenthe heeft – 
naast haar reguliere taken – ook als 
taak om kennis over data te delen 
met ondernemers, gemeenten en 
andere organisaties. De roep om 
strategische keuzes te kunnen 
baseren op betrouwbare data is 
groot. Vandaar dat in maart 2020 
de Landelijke Data Alliantie is 
opgericht, waarbij alle provincies 
zijn aangesloten. 

   

 
 

 

 

   

Ondernemers, gemeenten en 
organisaties ondersteunen en 
faciliteren op afstemming en 
eenheid in uitingen van in de 
gezamenlijke marketing van 
bestemming Drenthe. 

In 2020 is samen met toerisme- en 
recreatiesector gewerkt aan het 
Perspectief 2030 op Bestemming 
Drenthe. Daarnaast wordt in 
toenemende mate samengewerkt. 
Een voorbeeld hiervan in de 
gezamenlijke huisvesting van 
Marketing Drenthe en het 
Recreatieschap per 1 januari 2021 
in het Planetron in Dwingeloo. 

   

 
 

 

 

   

Evenementen of passende Tv-
programma’s ondersteunen om de 
zichtbaarheid van Drenthe te 
vergroten. 

Geplande opnames en 
evenementen zijn vanwege de 
Coronacrisis afgelast. Als gevolg 
hiervan zijn we coulant omgegaan 
met subsidies. Zodra het weer kon 
hebben een aantal evenementen 
alsnog doorgang gevonden, zoals 
het NK Wielrennen. 

 
 

 

 

   

203802 Drenthe heeft een 
onderscheidend en veelzijdig 
toeristisch recreatief aanbod 

Bestemmingsontwikkeling 
ondersteunen en faciliteren 

Zowel in de Kop van Drenthe als op 
de Hondsrug zijn 
bestemmingsontwikkelingsprojecten 
gestart. 

   

Vanwege de coronacrisis is 
de voortgang in 2020 beperkt. 

 

 

 

   

Verbeteren van de kwaliteit van de 
verblijfsrecreatie 
(programma Vitale Vakantieparken 
Drenthe) 

- Het Recreatie Excellentie – 
programma (REX) is gestart en 11 
bedrijven hebben zich hiervoor 
inmiddels aangemeld. Het REX-
programma richt zich op bestaande 
vitale vakantieparken (mkb) en 
nieuw te vestigen vakantieparken in 
Drenthe, die de potentie en de 
ambitie hebben om tot de 
Nederlandse en/of Europese top in 
hun segment te behoren.  
- Bij 7 van de 12 gemeenten spelen 
transformatievraagstukken die in 
2020 zijn opgepakt (Noordenveld, 
Midden-Drenthe, Aa en Hunze, 
Westerveld, Coevorden, De 
Wolden, Hoogeveen). Concreet 
bevinden zich 22 vakantieparken in 
verschillende fasen van het 
transformatieproces. In 2020 is de 
transformatie van vakantiepark 
‘Holle Drift’ in de gemeente Aa en 
Hunze afgerond.  
- Het projectvoorstel ‘Naober 
Drenthe’ voor de aanpak van 
sociale problematiek, criminaliteit 
en ondermijning op de parken is 
ontwikkeld en kan na instemming 
van Provinciale Staten in 2021 
starten. 

   

Het programma Vitale 
Vakantie Parken (VVP) heeft 
een looptijd van 4 jaar en 
eindigt in 2022. De basis van 
het programma wordt 
gevormd door enerzijds 
plannen die de betrokken 
gemeenten moeten opstellen 
en anderzijds initiatieven van 
ondernemers en eigenaren 
van vakantieparken. Zoals 
gebruikelijk bij de uitvoering 
van programma’s ligt het 
accent in eerste instantie op 
planvorming, incl. het creëren 
van het bijbehorend 
draagvlak, het ontwikkelen 
van de benodigde (subsidie) 
instrumenten etc. Deze fase 
is nagenoeg afgerond, 
hoewel sinds maart 2020 de 
coronacrisis ook VVP parten 
heeft gespeeld. De besteding 
van de beschikbare financiële 
middelen zal met name in de 
jaren 2021 en 2022 
plaatsvinden. Een en ander 
betekent dat € 1,6 mln. van 
het programmabudget en het 
resterende saldo van 2020 
naar 2021 is overgeheveld. 
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Het toeristisch recreatief aanbod 
verrijken en kansen benutten 

Acquisiteurs zijn aan de slag met 
het aantrekken van nieuw leisure 
aanbod en het versterken van de 
kwaliteit van het bestaande aanbod. 
Er zijn meerdere projecten in 
onderzoek en/of ontwikkeling. Naar 
verwachting leidt dit in 2021 tot een 
aantal concrete projecten. 
 
In 2020 is incidentele subsidie 
verstrekt aan diverse projecten, 
onder andere aan het project ‘Poort 
tot De Onlanden’ (toegangspoort 
voor natuurgebied De Onlanden 
met een kijkboerderij, een 
informatiecentrum en uitgebreide 
horeca en speelnatuur), het 
opknappen van het Pad van 
Theodoor (een houten klim- en 
klauterpad in Orvelte) en het 
opknappen en toevoegen van 
bankjes langs wandel en 
fietsroutes. 

   

 
Beleidsopgave: 3.9 Drenthe heeft optimale fiets- en  wandelvoorzieningen voor 
inwoners en bezoekers  
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status realisatie met toelichting 

203901 Drenthe heeft een optimaal 
fietsnetwerk 

Ondersteunen en faciliteren van het 
netwerk van organisaties en 
stakeholders en goede ontsluiting 
van routeinformatie 

Het fietsknoopunten-netwerk en het 
wandelnetwerk zijn verbeterd via de 
inzet het Recreatieschap. De routes 
worden aangeboden via drenthe.nl 
op basis van de samenwerking 
tussen het Recreatieschap en 
Marketing Drenthe. 

   

 
 

 

 

   

Behoud van kwaliteit en borging van 
fietsroutes en het 
fietsknooppuntennetwerk 

In het voorjaar 2020 is het 
vernieuwde Fietsknooppunten 
netwerk opgeleverd door het 
Recreatieschap, mede gefinancierd 
door de provincie. De routestructuur 
voor de fietsers is hiermee weer 
helemaal up to date en leidt ook 
meer door de dorpen en langs de 
horeca. 

   

 
 

 

 

   

203902 Fietsprovincie Drenthe 
heeft een sterk imago 

Ieder jaargetijde is er een aanbod 
voor de verschillende 
fietsdoelgroepen een 
(online)campagne met actuele 
arrangementen. 

Voor iedere doelgroep staan routes 
op Drenthe.nl. Deze routes worden 
gepromoot via online-campagnes 
van Marketing Drenthe en in 
samenwerking met de NTFU 
Wielersportbond. 

   

 
 

 

 

   

203903 Drenthe heeft een divers 
aanbod van onderscheidende 
fietsevenementen 

Inzet op afstemming tussen 
organisatoren en onderhouden van 
de (online)evenementenkalender 

Met name m.b.t. de sportieve 
fietsevenementen vindt afstemming 
plaats via het wielerplatform. Zowel 
bij het maken van de kalender als 
bij verschuivingen die nodig waren 
vanwege corona. 

   

 
 

 

 

   

Ondersteunen en faciliteren van het 
netwerk van organisatoren en 
verenigingen 

Via het wielerplatform en het 
kenniscentrum evenementen zijn 
organisatoren begeleid bij keuze 
m.b.t. het organiseren van 
evenementen en bijbehorende 
subsidieaanvragen en 
vergunningtrajecten. 

   

 
 

 

 

   

Fietsevenementen (tijdelijk) 
ondersteunen met subsidies 
gekoppeld aan advies gericht op de 
toekomstbestendigheid van het 
evenement 

Naast de inzet van het 
wielerplatform en het 
kenniscentrum evenementen is er 
ook rechtstreeks contact met de 
organisatoren van bijvoorbeeld: De 
Ronde van Drenthe, Drentse Fiets 
4Daagse, Bartje 200, Drenthe 200, 
Gouden Pijl en Super Prestige 
Gieten. 
Met deze organisatoren is 
veelvuldig contact geweest om hen 
bij te staan m.b.t. de voorbereiding, 
alternatieven en afgelasting 
vanwege Corona en bijbehorende 
maatregelen . 

   

 
 

 

 

   

   

 
 

 

 



96 
 

203904 Drenthe heeft een 
kwalitatief wandelnetwerk 

Ondersteunen en faciliteren 
uitvoering Wandelkompas. Inzet op 
een Wandelplatform waarin 
stakeholders samenwerken en op 
goede ontsluiting van 
routeinformatie 

Het Wandelplatform is dit voorjaar 
opgericht en wordt gefaciliteerd 
door het Recreatieschap. In 
september is een actieprogramma 
afgerond. Speerpunten vormen 1. 
De kwaliteit van de infrastructuur  
2 productontwikkeling (Gastvrij en 
meer beleving) 
3.Communicatie en profilering. 
Marketing Drenthe en het 
Recreatieschap treden op als 
regisseur. 

   

In samenwerking met gemeenten 
verder uitrollen van het 
wandelknooppuntennetwerk 

De uitrol van het 
wandelknooppuntennetwerk, door 
het recreatieschap, is gefaseerd 
aangepakt en vordert in de 
gemeenten Westerveld, de Wolden, 
Borger Odoorn, Midden-Drenthe, 
Coevorden en Emmen gestaag. 

 In andere gemeenten 
verloopt de uitrol van het 
wandelknooppuntennetwerk 
moeizamer vanwege 
financiële beperkingen. 

 

 

 

   

203905 In Drenthe is het landelijk 
gebied toegankelijk en biedt ruimte 
voor recreatie 

In samenwerking met stakeholders 
afspraken maken over de borging 
van kwaliteit van recreatieve 
voorzieningen en infrastructuur in 
de natuur 

Diverse wandelprojecten zijn 
financieel ondersteund en 
uitgevoerd, waaronder het 
wandelknooppuntennetwerk. In 
2021 gaan we nader in gesprek met 
stakeholders over de borging van 
kwaliteit van recreatieve 
voorzieningen en infrastructuur in 
de natuur. 

   

 
 

 

 

   

203906 Recreatieve ontwikkeling 
VAM-berg 

Ontwikkelen en realiseren fase 2, 
inrichten van het   Dak van Drenthe 
met o.a. wandel- en fietspaden 

Het Dak van Drenthe is op hoogte 
en fase 1a van de eindafdekking is 
opgestart. Daarmee zijn de 
contouren voor het toekomstig 
fietsparcours naar het nieuwe 
hoogste punt van Drenthe (63 
meter + NAP) zichtbaar. Daarnaast 
zijn het wandelpad en de afwatering 
bij de afdaling verbeterd. In de 
afwerking van fase 1 zijn 
hekwerken geplaatst en nieuwe 
veeroosters aangelegd. Ook zijn de 
routemarkeringen aangebracht en 
is de mobiele bereikbaarheid (5G) 
voor de omgeving sterk verbeterd. 

   

 
 

 

 

   

 

Ontwikkelingen 

Beleidsopgave: 3.0 Innovatie en digitalisering als kans 

De brede en integrale Digitaliseringsagenda Drenthe verschijnt in het tweede kwartaal van 2021. 
Hierin worden de ambities en doelstellingen gebundeld waarmee wij ons steentje willen bijdragen aan 
een succesvolle digitale transitie in Drenthe. Vanuit een brede scope van digitalisering van het mkb en 
digitalisering in domeinen als industrie, zorg en landbouw tot digitale geletterdheid, digitale 
weerbaarheid en data. 

Beleidsopgave: 3.1 Drenthe wordt dé circulaire en g roene provincie  

In 2021 zetten wij verder in op de realisatie van de chemiecampus in Emmen en het project noordelijk 
koepelproject 'Het Schone Noorden', gericht op (circulariteit van) kunststoffen. 

Beleidsopgave: 3.2 Drenthe is dé MKB-provincie  

Drentse MKB Bedrijven die vanwege de lockdown (grotendeels) gesloten zijn, houden het hoofd 
boven water door steunmaatregelen van de overheid. Zo zorgen de NOW-regelingen er voor dat veel 
personeel vooralsnog zijn baan behoudt, ook als er geen werk is. In 2021 moet blijken in welke mate 
de overheid zogenaamde “zombiebedrijven” die teveel op krediet leven of oneigenlijke voordelen van 
de overheid krijgen, overeind zal willen en kunnen houden. 

Beleidsopgave: 3.3 Innovatieve zorgeconomie 

Ten opzichte van de Begroting 2021 zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 
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Beleidsopgave: 3.4 (Inter)nationale en (inter)regio nale kansen benutten 

Het jaar 2020 stond in het teken van het binnenhalen van zoveel mogelijk middelen uit Europese 
fondsen naar Noord-Nederland. 2021 staat in het teken van het verder vormgeven van de 
onderliggende programma's voor deze fondsen. Gecombineerd met het aanjagen, starten en 
realiseren van projecten die bijdragen aan het realiseren van onze opgaven.  

Beleidsopgave: 3.5 Investeren in uitdagend en toeko mstgericht onderwijs 

Snel veranderende eisen aan vakmensen, effecten van digitalisering op beroepen en de gevolgen van 
vergrijzing en krimp vragen de komende jaren om aandacht voor onderwijsconcepten die 
vaardigheden en skills aan studenten bijbrengen om weerbaar te zijn op de arbeidsmarkt 
(ondernemerschap, creativiteit). Daarbij staan beroepen van de toekomst centraal (met nieuwe 
opleidingen onder meer op het gebied van energie en digitalisering (kunstmatige intelligentie). 

Beleidsopgave: 3.6 Zorgdragen voor een veerkrachtig e een bestendige arbeidsmarkt - Iedereen 
doet mee 

Ondanks de oplopende werkeloosheid is de verwachting dat op termijn in groot aantal Drentse 
sectoren het thema ‘personeelskrapte’ weer zal domineren.  
  
Daarnaast werken ook trends als ontgroening en vergrijzing, robotisering, automatisering en 
digitalisering sterk door op de werkvloer. Met name de technologische ontwikkelingen zijn divers. Het 
gaat om zaken als kunstmatige intelligentie, machine learning, of de blockchain. Ook het werken met 
big data heeft grote gevolgen voor de aard van het werk. De uiteindelijke gevolgen van deze trends op 
de arbeidsmarkt zijn slechts ten dele voorspelbaar, en daarmee zijn de effecten op de arbeidsmarkt 
niet geheel bekend.  
  
De veranderende aard van werk en de arbeidsmarkt - en hoe mensen en samenlevingen het beste 
kunnen worden voorbereid op de banen van de toekomst – blijven dan ook tot de meest cruciale 
uitdagingen van het Drentse arbeidsmarktbeleid in de komende jaren. 

Beleidsopgave: 3.8 Vrijetijdseconomie stimuleren 

De impact van de corona-crisis op de vrijetijdssector is groot, maar er zijn ook kansen. We zien ook 
dat meer Nederlanders in 2020 hun vakantie(s) in eigen land hebben gevierd en Drenthe bleek een 
zeer gewilde bestemming. Veel ondernemers met een accommodatie waar je kunt overnachten, 
draaiden een bijzonder goede zomer en een langer naseizoen. Verder nam het recreatief fiets- en 
wandelverkeer en het bezoek aan natuurgebieden sterk toe. Naast zorgen over de nabije toekomst 
zijn er dus ook mogelijkheden en kansen die we de komende jaren kunnen benutten om onze positie 
als belangrijke recreatieprovincie te behouden en door te ontwikkelen. Met de kwaliteitsimpuls 
Toerisme & Recreatie in het kader van de Investeringsagenda PLUS investeren we daarom de 
komende jaren extra in het versterken van de toeristische bestemming Drenthe en het verbeteren van 
de recreatieve fietsvoorzieningen.  

Beleidsopgave: 3.9 Drenthe heeft optimale fiets- en  wandelvoorzieningen voor inwoners en 
bezoekers  

In 2020 hebben veel mensen, als gevolg van de Coronacrisis, het wandelen en fietsen opnieuw 
ontdekt. Dat was duidelijk te zien op de fietspaden, maar ook bij de verkoop van fietsen, sportief en e-
bikes. De nieuwe fietsen worden de komende jaren veelvuldig gebruikt. En dat geldt ook voor de 
wandelschoenen. Zowel door toeristen als door de inwoners. Een aantrekkelijk toeristisch fietsproduct 
en kwalitatief goede fietspaden maken Drenthe aantrekkelijk voor toeristen en bieden onze eigen 
inwoners volop mogelijkheden om te recreëren. Om het kwaliteitsniveau te behouden investeren we 
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de komende jaren met de kwaliteitsimpuls Toerisme & Recreatie in het kader van de 
Investeringsagenda PLUS in het verbeteren van de recreatieve fietsvoorzieningen. 
In de Corona periode is de belangstelling voor wandelen enorm toegenomen. Drenthe heeft kunnen 
laten zien dat wij een mooie wandelprovincie zijn met een groot aanbod. De samenwerking om dat 
aanbod nog aantrekkelijker te maken en te benutten heeft dit voorjaar vaste vorm gekregen door de 
oprichting van het 
Wandelplatform. In dit Wandelplatform slaan stakeholders en betrokkenen op het gebied van 
wandelen in Drenthe de handen ineen. Het platform heeft een actieplan gemaakt. Speerpunten daarin 
zijn 1. de kwaliteit van de infrastructuur (verder uitrol wandelknooppunten) 2. de productontwikkeling 
(gastvrij en meer beleving) en 3. profilering en communicatie. Marketing Drenthe en Recreatieschap 
Drenthe zijn regisseur bij de uitvoering van het Actieplan door de betrokken partijen. 
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Programma 3 wat heeft het gekost 
   1 2 3 4 3-4

 Beleidsopgave eco cat Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging  

Realisatie 
2020

verschil

Lasten    

 3.0 Innovatie en digitalisering als kans   

  Subsidie 539.953 0 0 -8.774 8.774

 totaal beleidsopgave 539.953 0 0 -8.774 8.774

 3.2 Drenthe is dé MKB-provincie   

  Inkoop -567.334 224.227 510.477 375.228 135.249

  Kapitaallasten 132.309 105.978 94.432 11.546

  Subsidie 7.743.791 9.706.170 8.076.958 5.566.790 2.510.168

 totaal beleidsopgave 7.176.457 10.062.706 8.693.413 6.036.450 2.656.963

 3.4 (Inter)nationale en (inter)regionale kansen 
benutten 

  

  Subsidie 1.749.062 0 2.088.150 1.227.669 860.481

 totaal beleidsopgave 1.749.062 0 2.088.150 1.227.669 860.481

 3.5 Investeren in uitdagend en toekomstgericht 
onderwijs 

  

  Inkoop 370.181 300.000 487.000 523.578 -36.578

  Subsidie 596.953 300.000 300.000 269.855 30.145

 totaal beleidsopgave 967.134 600.000 787.000 793.434 -6.434

 3.6 Zorgdragen voor een veerkrachtige een 
bestendige arbeidsmarkt - Iedereen doet mee 

  

  Inkoop 41.888 100.000 0 0 0

  Subsidie 1.160 10.000 10.000 17.278 -7.278

 totaal beleidsopgave 43.048 110.000 10.000 17.278 -7.278

 3.8 Vrijetijdseconomie stimuleren   

  Inkoop 744.333 36.949 811.949 797.065 14.884

  Subsidie 3.448.475 3.904.820 2.804.320 2.823.718 -19.398

 totaal beleidsopgave 4.192.808 3.941.769 3.616.269 3.620.783 -4.514

 3.9 Drenthe heeft optimale fiets- en 
wandelvoorzieningen voor inwoners en bezoekers 

  

  Inkoop 2.171.220 0 182.221 180.080 2.141

  Subsidie -169.276 0 0 0 0

 totaal beleidsopgave 2.001.945 0 182.221 180.080 2.141

 Totaal  16.670.406 14.714.475 15.377.053 11.866.920 3.510.133

Baten    

 3.2 Drenthe is dé MKB-provincie   

  Ontv. 
bijdragen 

-283.872 -32.200 -3.246.632 -3.206.870 -39.762

  Ontv.subsidies -45.802 0 0 43.759 -43.759

 totaal beleidsopgave -329.674 -32.200 -3.246.632 -3.163.111 -83.521

 3.4 (Inter)nationale en (inter)regionale kansen 
benutten 

  

  Ontv.subsidies -402.294 0 -44.075 -43.282 -793

 totaal beleidsopgave -402.294 0 -44.075 -43.282 -793

 3.5 Investeren in uitdagend en toekomstgericht 
onderwijs 

  

  Ontv. 
bijdragen 

-107.762 0 0 -46.129 46.129

  Ontv.subsidies -183.755 0 0 0 0

 totaal beleidsopgave -291.517 0 0 -46.129 46.129

 3.8 Vrijetijdseconomie stimuleren   

  Ontv. 
bijdragen 

0 0 20.000 -20.000

  Ontv.subsidies -252.668 0 -242.667 -242.668 1

 totaal beleidsopgave -252.668 0 -242.667 -222.668 -19.999
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 Totaal  -1.276.152 -32.200 -3.533.374 -3.475.189 -58.185

Saldo   15.394.253 14.682.275 11.843.679 8.391.730 3.451.949

 

Toelichting   

Saldo Programma  3.451.949 
Bestemming resultaat reserves bij programma  

Bijdrage aan Reserve versterking economisch structuur -536.523 
Bijdrage aan Reserve Regio Specifiek Pakket -1.976.992 
Totaal verrekend met reserves -2.513.515 
Resultaat programma na bestemming reserves  938.434 
 

Toelichting op verschillen begroting en rekening 
 
Lasten 
 

Beleidsopgave: 3.0 Innovatie en digitalisering als kans  
 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 8.774,--.  
 

Beleidsopgave: 3.1 Drenthe wordt dé circulaire en g roene provincie  
 
Niet van toepassing. 
 

Beleidsopgave: 3.2 Drenthe is dé MKB-provincie  
 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 2.656.963,--.  
De voornaamste afwijkingen betreffen: 
 
Doelstelling: Bevorderen economisch ecosysteem 
De middelen Gebiedsontwikkeling GAE zijn bedoeld voor de landzijdige ontwikkeling van Groningen 
Airport Eelde. Het huidige investeringsklimaat met betrekking tot het gebied is niet erg gunstig. Er 
wordt gewerkt aan een aantal plannen, maar er is nog geen concrete investeringsvraag. Om deze 
reden stellen we voor om het restantbudget van € 93.431,--  over te hevelen naar het jaar 2021. Het 
gaat hier om restantmiddelen van de investeringsagenda. 
 
Doelstelling: RSP: Ruimtelijk Economisch Programma 
De afwijking van € 1.900.000,-- heeft te maken met het feit dat de realisatie van een beoogd REP 
project door de complexe inhoud en externe omstandigheden langer heeft geduurd dan we vooraf 
hadden ingeschat. Deze ontwikkeling vond plaats na het moment van de laatste begrotingsactualisatie 
2020 en is daarin derhalve niet verwerkt. We verwachten deze bestedingen in 2021 te realiseren en 
stellen daarom voor het restantbudget van € 1.979.518,-- toe te voegen aan de reserve Regionaal 
specifiek pakket. 
 
Doelstelling: Zorgen voor een goed vestigings- en ondernemersklimaat ook op (sub)regionaal niveau 
Het positief resultaat op deze doelstelling bedraagt € 572.468,--. Deze onderbesteding kan als volgt 
worden verklaard. In het voorjaar is vanwege de coronacrisis de stimuleringsregeling Snelloket Covid-
19 maatregelen VTE Sector Drenthe opengesteld. De belangstelling voor deze subsidieregeling was 
echter minder groot dan oorspronkelijk gedacht. Van het beschikbaar gesteld bedrag van € 480.000,-- 
(oorspronkelijk € 1.000.000,--) is door het SNN € 290.278,-- besteed. Daarnaast hebben wij mede als 
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gevolg van de coronacrisis minder projecten gerealiseerd gericht op versterking van de economische 
structuur. Wij stellen voor om het restantbudget te storten in de reserve Versterking economische 
structuur. 
 

Beleidsopgave: 3.3 Innovatieve zorgeconomie  
 
Niet van toepassing. 
 

Beleidsopgave: 3.4 (Inter)nationale en (inter)regio nale kansen benutten  
 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 860.481,--.  
De voornaamste afwijking betreft: 
 
Doelstelling: We benutten Europese kansen en middelen voor het realiseren van onze Drentse 
beleidsdoelstellingen 
In 2020 is de nieuwe Bedrijvenregeling Dutch Techzone 2020 door het SNN opengesteld. Deze 
subsidieregeling is een groot succes en er zijn vele subsidie aanvragen binnengekomen. Vijf 
aanvragen konden niet meer in 2020 worden afgehandeld en zullen begin 2021 worden afgewikkeld. 
Om de dekking van de beschikkingen te garanderen die dit jaar zullen worden afgegeven, verzoeken 
wij het restantbudget van € 860.481,--. over te hevelen naar 2021. 
 

Beleidsopgave: 3.5 Investeren in uitdagend en toeko mstgericht onderwijs  
 
De totale afwijking betreft een nadeel van € 6.434,--.  
 

Beleidsopgave: 3.6 Zorgdragen voor een veerkrachtig e een bestendige 
arbeidsmarkt - Iedereen doet mee  
 
De totale afwijking betreft een nadeel van € 7.278,--.  
 

Beleidsopgave: 3.8 Vrijetijdseconomie stimuleren  
 
De totale afwijking betreft een nadeel van € 4.514,--.  
 

Beleidsopgave: 3.9 Drenthe heeft optimale fiets- en  wandelvoorzieningen voor 
inwoners en bezoekers  
 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 2.141,--.  
 

Baten 
 

Beleidsopgave: 3.0 Innovatie en digitalisering als kans  
 
Niet van toepassing. 
 

Beleidsopgave: 3.1 Drenthe wordt dé circulaire en g roene provincie  
 
Niet van toepassing. 
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Beleidsopgave: 3.2 Drenthe is dé MKB-provincie  
 
De totale afwijking betreft een nadeel van € 83.521,--. 
 
Doelstelling: Zorgen voor een goed vestigings- en ondernemersklimaat ook op (sub)regionaal niveau 
Dit nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere opbrengsten uit de verhuur van het pand 
Health Hub Roden. 
 

Beleidsopgave: 3.3 Innovatieve zorgeconomie  
 
Niet van toepassing. 
 

Beleidsopgave: 3.4 (Inter)nationale en (inter)regio nale kansen benutten  
 
De totale afwijking betreft een nadeel van € 793,--.  
 

Beleidsopgave: 3.5 Investeren in uitdagend en toeko mstgericht onderwijs  
De totale afwijking betreft een voordeel van € 46.129,--. 
 

Beleidsopgave: 3.6 Zorgdragen voor een veerkrachtig e een bestendige 
arbeidsmarkt - Iedereen doet mee  
 
Niet van toepassing. 
 

Beleidsopgave: 3.8 Vrijetijdseconomie stimuleren  
 
De totale afwijking betreft een nadeel van € 19.999,--.  
 

Beleidsopgave: 3.9 Drenthe heeft optimale fiets- en  wandelvoorzieningen voor 
inwoners en bezoekers  
 
Niet van toepassing. 
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Programma 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig 
 
In de Begroting 2020 schreven we over dit programma: 
 
Bereikbaar Drenthe 
We zetten ons in voor een goede bereikbaarheid van stad en platteland. Optimale verbondenheid via 
lucht, weg, water, spoor en fietspaden is van groot belang om economische, sociale en sportieve 
activiteiten te ondernemen in Drenthe. Slimme en duurzame mobiliteit moet onze stedelijke centra en 
voorzieningen bereikbaar houden vanuit en naar de regio. We willen het aantal verkeersslachtoffers 
verder terugdringen door onze wegen veiliger in te richten en via verkeerseducatie en campagnes 
weggebruikers te wijzen op veiligheid in het verkeer, daarbij aansluitend bij het nieuwe Strategisch 
Plan verkeersveiligheid (-2030), waarover wij (in IPO verband) met het Rijk een adequate 
financieringsstrategie willen afspreken. Dat moet uitmonden in een Drents Uitvoeringsprogramma 
verkeersveiligheid.  
 
Bereikbaarheid  
Voor Drenthe is het van belang vast te stellen welke mogelijkheden er zijn om ervoor te zorgen dat 
voorzieningen op het platteland bereikbaar blijven voor iedereen, voor de leefbaarheid van Drenthe. 
Wij spreken eenieder aan op eigen verantwoordelijkheid en zoeken naar niet-traditionele 
(infrastructurele) maatregelen als informatievoorziening, gedragsverandering en inrichting. Ook blijven 
we ons inzetten op het versterken van het openbaar busvervoer in Groningen en Drenthe, door een 
optimaal lijnennet, het inrichten van alle Hubs en een goed functionerend hubtaxi-systeem. Dit moet 
leiden tot een betere bereikbaarheid van Drenthe, met als speerpunt Zuidoost-Drenthe. 
 
We werken naar een nieuw investeringsprogramma verkeer en vervoer door samen met onze partners 
na te denken over een toekomstbestendige inrichting van bereikbaarheid voor logistiek, distributie, 
zorg, recreatie, openbaar vervoer en verkeersveiligheid. De komende periode wordt verder gewerkt 
aan de uitvoering van de verdubbeling N34-zuid. Er zal duidelijkheid komen over een veiligere en 
verbeterde corridor Emmen-Groningen, waaronder de partiele verdubbeling van de N34, en mogelijke 
oplossingen voor verkeer per spoor, zoals versnellen van spoorverbinding naar de Randstad via 
bestaand spoor, frequentieverhoging van de sprintertreinen tussen Groningen en Zwolle en het 
mogelijk maken van personenvervoer op het traject Emmen-Rheine. In de jaren 2019-2024 investeren 
wij in de verbetering van de bestaande infrastructuur, met name aan enkele stroomwegen en wegen 
rondom Assen (Norgervaart en Norgerbrug). Daarnaast worden reguliere onderhoudswerkzaamheden 
op de Drentse wegen en vaarwegen uitgevoerd. Voor de oeverconstructies van de kanalen. Ook 
hiervoor wordt verkend wat de gevolgen en oplossingsrichtingen zijn. Deze oplossingsrichtingen zullen 
eveneens getoetst worden op duurzaamheid. Voor de realisatie van projecten zijn wij, na de uitspraak 
van de Raad van State over de programmatische aanpak stikstof (PAS), afhankelijk van een nieuw 
toetsingskader voor de vergunningverlening in het kader van de aanpak van stikstof. 
 
Slim en duurzame mobiliteit 
We zetten in op slimme innovatieve ontwikkelingen, we werken aan een slimme koppeling van de 
verschillende vervoersvormen in de vorm van een te ontwikkelen MaaS app (Mobility As A Service), 
logistiek hubs en autonoom vervoer (drones, zelfrijdend vervoer). 
We willen meer invulling geven aan het verduurzamen van de mobiliteit. Daarom haken we aan op 
een van de energietransitiepaden van het Rijk: mobiliteit & energie vanuit het Klimaatakkoord. Voor 
duurzame mobiliteit hebben de noordelijke provincies met het Rijk een ambitieuze doelstelling 
afgesproken: in 2035 of zoveel eerder als mogelijk moet de noordelijke mobiliteit vrij zijn van emissie 
van schadelijke stoffen (’zero emission’). We streven naar een goede infrastructuur voor groene 
brandstoffen. 
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De nieuwe concessie voor het openbaar busvervoer in Groningen en Drenthe krijgt vorm, in de 
aanbesteding van de concessie heeft duurzaamheid een nadrukkelijker rol.  
 
Fietsen 
Samen met vele partners werken we aan het versterken van Drenthe als fietsprovincie. Onze huidige 
fietsinfrastructuur moet toekomstbestendig zijn. We investeren in de kwaliteit van de fietspaden en 
fietsvoorzieningen, zoals de doorfietsroutes. We zetten in op veilig fietsen en stimuleren het 
fietsgebruik, bijvoorbeeld met een werkgeversaanpak en het verbeteren van de positie van de fiets in 
de vervoersketen. Bij OV-punten zetten we in op deelfiets- en stallingsconcepten en de mogelijkheid 
om een OV-fiets en OV-e-bike te huren. 
 
Groningen Airport Eelde als toegangspoort 
Wij achten Groningen Airport Eelde (GAE) van belang voor het vestigingsklimaat en de bereikbaarheid 
van Noord-Nederland. Op basis van de Ontwikkelvisie luchthavenomgeving Groningen Airport Eelde 
(GAE) zijn de provincie Drenthe en de gemeente Tynaarlo een proces gestart om te komen tot een 
ruimtelijk-economische ontwikkeling van de luchthavenomgeving.  
 
Mobiliteitsprogramma 
Het verkeer en vervoerbeleid wordt geactualiseerd en uitgewerkt in een Mobiliteitsprogramma 
Drenthe. Het Mobiliteitsprogramma is een uitwerking van de Omgevingsvisie, voor de periode 2019 tot 
en met 2023 met een doorkijk tot 2028. Uitgangspunt van het nieuwe Mobiliteitsprogramma is dat we 
samen met onze partners werken aan de mobiliteit in Drenthe. 
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Dit is in 2020 aan dit programma gedaan: 
 

Bereikbaar Drenthe 
 
2020 was een bewogen jaar 
En toen werd alles anders. Eerst was het vooral de stikstofproblematiek die maakte dat de 
maximumsnelheid op snelwegen overdag naar 100 kilometer per uur ging en die ervoor zorgde dat we 
enkele projecten opnieuw tegen het licht moesten houden. De corona-uitbraak zette het hele 
mobiliteitssysteem echt op zijn kop. Het openbaar vervoer kwam bijna tot stilstand, herstelde zich 
gedeeltelijk en moet nog financieel fors ondersteund worden. Files verdwenen door thuiswerken en 
thuisleren. De (e-)fiets is een populair en heel serieus alternatief. Ook na versoepelingen in de zomer 
lijkt er fundamenteel iets veranderd. Er lijkt ‘ruimte’ om te denken aan alternatieve vormen van werk en 
leren. Niet op één locatie en niet van negen tot vijf. Met als gevolg: minder spits, minder file, minder 
uitstoot en minder beslag op OV-materieel. Toch nog een lichtpuntje. 
Ondanks de corona hebben we een groot aantal projecten kunnen uitvoeren. Dit komt mede doordat 
we de periode daarvoor hebben geïnvesteerd in capaciteit. Hierdoor zat een groot aantal projecten 
uitgevoerd in 2020 al in de pijplijn. Het voorbereiden van de projecten, zowel met de omgeving en 
stakeholders als intern, is in coronatijd een grotere uitdaging. Digitaal informeren en overleggen is wel 
mogelijk maar niet altijd gemakkelijk als er ook met tekeningen en maquettes wordt gewerkt.  
 
Een nieuw vastgesteld mobiliteitsprogramma voor 2021-2030 
In het nieuwe mobiliteitsprogramma voor het komende decennium introduceerden we een nieuwe kijk 
op mobiliteit. Vanuit het gedachtegoed van onze omgevingsvisie, het klimaatakkoord en met begrip 
voor technologische innovaties. De sociale agenda ook: iedereen doet mee, het kunnen verplaatsen is 
een recht. De combinatie fiets en OV is een kansrijk alternatief: met goede voorzieningen, bereikbare 
overstapplaatsen (hubs) en slimme informatievoorziening (apps bijvoorbeeld). Meer en veilige 
fietspaden in stad en platteland, doorfietsroutes, veilige stallingen helpen om tenminste 20% meer 
fietskilometers in Drenthe te bereiken. In de Investeringsagenda Plus 2020-2023 geven wij in het 
Regiostedenfonds de fiets een impuls. Het Mobiliteitsprogramma 2021-2030 is geen opsomming van 
projecten, het is vooral een nieuw kader waaraan we nieuwe initiatieven en investeringen toetsen. De 
eerste Uitvoeringsplannen komen in 2021: een fietsplan, een nieuw plan rond verkeersveiligheid en 
een regionaal mobiliteitsplan rond duurzaamheid. De analyses zijn dit jaar al gemaakt. Plannen zijn 
overigens niet in beton gegoten. Want 2020 heeft vooral laten zien dat de toekomst niet altijd planbaar 
is. Wendbaar opereren is nodig. 
 
Een nieuw vastgesteld beleid en meerjarenprogramma voor onderhoud wegen en vaarwegen 
Mede naar aanleiding van onderzoek van de Noordelijke rekenkamer hebben we flink geïnvesteerd in 
het beter administratief op orde brengen van de onderhoudsplanning op wegen en vaarwegen. En we 
hebben de financieringsbehoefte voor de komende vier jaar in kaart gebracht en getoetst. Ook voor de 
investeringen in walbeschoeiingen. Daarvoor is een nieuw investeringsprogramma vastgesteld. 
Nieuwe ontwikkelingen rond duurzaamheid in bouw en onderhoud zijn in onderzoek.  
 
Aangepast financieel kader 
Nieuwe landelijke wetgeving rond investeringen en de beleidswijzigingen in de bovengenoemde 
programma’s zorgen ervoor dat er een verschuiving plaatsvindt van investeringen in de eigen 
infrastructuur naar bijdragen aan mobiliteitsprojecten (ook van derden). Daarop is de bestemming van 
de reserve verkeer en vervoer aangepast en hebben enkele verschuivingen tussen budgetten 
plaatsgevonden binnen de kaders van de Voorjaarsnota 2020.  Hiermee is de gewenste 
herstructurering van de financiering binnen programma 4 afgerond. De   uitvoeringsplannen worden 
straks binnen die nieuwe kaders gefinancierd en geven dan meer inzicht in de investeringen en 
exploitatie. 
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Bereikbaar en Veilig 
De meeste in de begroting 2020 opgenomen (project)resultaten zijn gehaald, zoals de rotonde bij 
Sleen, of ze liggen op schema. Dat geldt niet voor een aantal projecten waar ingespeeld moest 
worden op de stikstofmaatregelen, zoals de reconstructie Norgervaart en het P+R en OV knooppunt 
De Punt. Hier is meer tijd voor nodig. Dat geldt ook voor een paar projecten waar het budget nog niet 
volledig is geregeld. Campagnes voor veilig reizen zijn uitgevoerd.   
Een succesvolle lobby heeft gezorgd voor goede (financiële) afspraken met het rijk over de realisatie 
van personenvervoer op de spoorlijn Emmen-Rheine. En linksom of rechtsom; we hebben ons ook 
weer sterk gemaakt voor het op de agenda krijgen van een 30 minuten versnelling van spoor naar het 
Noorden. Deze krijgt nu een prominente plek op de onderzoekagenda 2021 binnen het landelijke 
Toekomstbeeld OV. Ook is de Nedersaksen-lijn hier weer onder de aandacht gebracht. Voor 
veiligheidsprojecten in Drenthe zijn door snel te handelen, samen met gemeentes, extra 
impulssubsidies binnengehaald. 
 
De verdubbeling N34 Coevorden - Holsloot en vanaf Emmen West naar de Frieslandroute liggen op 
schema. Beide zijn in 2020 afgerond. De concept Nota Reikwijdte en Detailniveau N34 Emmen – De 
Punt (inclusief verkeersplein Gieten) is in december 2020 vastgesteld. Komende jaren zal de MER 
worden doorlopen waarna een voorkeursvariant wordt vastgesteld. De projectorganisatie MM 
Bereikbaar is ingericht. Voor de N375 Duurzaam Veilig zijn de schetsontwerpen voor veilige 
oversteken van de N375 verder uitgewerkt. 
 

 

Gedeputeerde Bijl start de campagne tegen levensgevaarlijk keren op autowegen 
 

Onderhoud van wegen en vaarwegen  
De geplande onderhoudsprojecten zijn allemaal uitgevoerd. Daarbij ging het bijvoorbeeld om 
onderhoud en vervanging van deklagen van de N376 bij Schoonoord, de N381 Westerbork-Zweeloo, 
de N376 bij Sleen, de N371 bij Kloosterveen en Hoogersmilde en onderhoud aan de rotondes in de 
N374 bij Borger. Groot onderhoud is uitgevoerd aan de Drieklapsbrug in Nieuw-Amsterdam, de 
Geesbrug in Geesbrug en de brug Asserwijk in de toegangsweg naar de wijk Kloosterveen in Assen. 
De fietsbrug over de N374 bij Borger en de Tilbrug bij Gees zijn vervangen. Dat geldt ook voor 5 
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bruggen van de omloop kanalen van de Haarsluis, Dieversluis, Uffeltersluis, Haveltersluis en 
Paradijssluis van de Drentsche Hoofdvaart. Langs de Drentse Hoofdvaart is ter hoogte van de 
Asserwijk de walbeschoeing vervangen. 
 
Fietsen   
Projecten zoals de Doorfietsroute Groene As liggen op schema. Drenthe speelt daarnaast landelijk 
een leidende rol in de stimulering van het fietsverkeer. Via het voorzitterschap van de landelijke 
organisatie Tour de Force is tot een overeenstemming gekomen met het rijk over de ontwikkeling van 
een Nationaal Toekomstbeeld Fiets. Als eerste provincie is Drenthe gestart met de campagne 
Doortrappen om ouderen te stimuleren en te helpen hun e-bike veilig te gebruiken.  
 
Slimme en duurzame mobiliteit 
Na grondige voorbereiding is samen Noordelijke partners een aanbesteding gepubliceerd voor de pilot 
MaaS: Mobilty as a Service. Een nieuwe app voor deur tot deur mobiliteit waarin alle 
vervoersmogelijkheden zijn opgenomen. Met ook specifieke aandacht voor service aan mensen met 
een beperking. Inmiddels is deze gegund aan Arriva. In onze OV-concessies neemt -als gepland- het 
gebruik van voertuigen met lage emissies toe. Wij experimenteren volop met de OV-hubs. En ook met 
reizigersdata. Op de Hubs Rolde en Gieten verschenen afhaalautomaten voor postpakketten.  
 

 
Drenthe loopt voorop met de OV-hubaanpak (OV-hub Gieten) 
 
Groningen Airport Eelde als toegangspoort 
Wij achten Groningen Airport Eelde (GAE) van belang voor het vestigingsklimaat en de bereikbaarheid 
van Noord-Nederland. Er is gebleken dat de visie ‘Toegangspoort voor het Noorden’ van GAE niet 
houdbaar is. Door Groningen Airport Eelde is een nieuwe visie ontwikkeld waarbij een structurele 
bijdrage van het Rijk voor infrastructuur en onderhoud noodzakelijk is. Samen met de andere 
aandeelhouders zijn gesprekken gevoerd met het rijk. Deze gesprekken worden in 2021 
gecontinueerd.  
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Successen 
- Nieuw mobiliteitsprogramma 2021-2030  
- Nieuw kader en meerjarenprogramma onderhoud 2021-2024  
- Voortgang op projecten voor meer veiligheid  
- Samen met gemeenten veel impulsgeld verkeersveiligheid naar Drenthe gehaald   
- Rijksmiddelen gereserveerd voor personenvervoer spoor Emmen – Rheine  
- Gunning van de MaaS-pilot 
- Sluisdeuren Peelo en Nieuwebrugsluis zijn vervangen 

 
Knelpunten 
- Gebruik en financiering openbaar vervoer door Covid-19; ook in 2021  
- Scenario ‘Toegangspoort’ GAE niet realistisch gebleken  
- Budget Opstelcapaciteit Emplacement Emmen (nu onderzoek naar goedkopere variant)  
- Vertraging enkele aanbestedingen door stikstofmaatregelen 
- Diverse onderhoudsprojecten liften mee op de nieuwbouw en reconstructieprojecten van Verkeer en 
Vervoer. Als deze projecten door allerlei oorzaken vertraging ondervinden(omgevingsproces, 
vergunningen, stikstof), schuift het onderhoud ook mee op. Uiteraard houden we in de gaten hoe lang 
het onderhoud maximaal kan worden uitgesteld. 
- Extra inzet en (rijks-)middelen nodig voor aanpak overlast Vechtdallijnen 
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Toelichting programma 
Veruit de meeste dagelijkse verplaatsingen vinden plaats binnen de regio. Een goede regionale 
bereikbaarheid is daarmee een belangrijke taak voor de provincies. Zij zorgen voor goed regionaal 
vervoer. Provincies zijn verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van verbindingswegen, 
tunnels en bruggen. Daarnaast bepalen provincies welke bedrijven het regionale bus- en treinvervoer 
in de provincie verzorgen. 

 
Stand resultaten 
Van de resultaten binnen dit programma is hier de status van de resultaten weergegeven. Op 
resultaatniveau is de afwijking toegelicht binnen de doelstelling. 
 

 

 
Lasten  Baten  

54.640.649 -9.108.912 
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 1 2 3 4 (3-4)

 Realisatie
 2019

Primitieve 
begroting 2020

Begroting 2020 na 
wijziging

Realisatie 2020 Verschil

Totaal lasten 55.756.344 58.155.075 58.703.977 54.640.649 4.063.328

Totaal baten -5.833.143 -3.426.606 -9.519.209 -9.108.912 -410.297

Saldo 49.923.201 54.728.469 49.184.768 45.531.737 3.653.031

 

 

Beleidsopgave: 4.1 Goede doorstroming en verkeersve ilige infrastructuur 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status realisatie met toelichting 

204101 Realiseren en versterken 
van het regionale netwerk voor 
auto, openbaar vervoer, fiets en 
goederenvervoer 

Voorbereiding ongelijkvloerse 
aansluiting van de N391 bij 
Emmerschans 

Bestemmingsplan is vastgesteld, 
onttrekkingen aan de openbare 
ruimte zijn afgerond en de 
voorbereidingen tot aanbesteding 
zijn in gang gezet. Er moet nog 1 
perceel worden verworven. 
Inmiddels is daarvoor al de 
gerechtelijke procedure gestart. 
Kroonbesluit is genomen. 

   

 
 

 

 

   

Uitvoering geven aan 
bereikbaarheidsakkoord N391 en 
N862 en optimalisering stroomweg 
N391 

De projectorganisatie staat in grote 
lijnen. De financiële afwikkeling 
tussen beide organisaties is 
uitvoerig besproken en vastgelegd. 
De bestuurlijke aftrap heeft 
plaatsgevonden waarna er nu per 
project een focusgroep kan worden 
ingericht om de plannen uit te 
werken in de komende twee jaar. 

   

 
 

 

 

   

Uitvoering verdubbeling N34 
Coevorden-Emmen 

De verdubbeling Coevorden – 
Holsloot is technisch afgerond. Er 
moeten nog enkele 
werkzaamheden plaatsvinden op 
het gedeelte Emmen West naar de 
Frieslandroute. Alle 
werkzaamheden verlopen volgens 
planning. 

   

 
 

 

 

   

Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
(NRD) in de variantenstudie voor de 
gedeeltelijke verdubbeling van de 
N34 inclusief verkeersplein Gieten 

De concept Nota Reikwijdte en 
Detailniveau is volgens planning in 
december 2020 vastgesteld door 
PS nadat er een extra inspraak 
moment is georganiseerd door PS. 

   

 
 

 

 

   

Aanbesteding en voorbereiding 
aansluiting Klijndijk en Odoorn 
Noord 

De procedure – onttrekken aan 
openbaarheid – is doorlopen. 

   

De aanbesteding en 
voorbereiding volgen in 2021. 

 

 

 

   

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

Stikstof problematiek is nog niet 
opgelost. 

   

Onderzoeken of landelijke 
interpretatie van de kaders 
voldoende ruimte biedt om 
het inpassingsplan vast te 
laten stellen en de 
aanbestedingsprocedure te 
starten. 

 

 

 

   

Voorbereiding reconstructie 
omgeving Norgerbrug en ontsluiting 
Kloosterveen in samenwerking met 
gemeente Assen en Midden-
Drenthe 

Situatie rond de Norgerbrug is met 
omgeving en gemeenten 
besproken. De oplossing wordt nog 
bijgeslepen. Daarnaast is een 
planologische check uitgevoerd. 

   

 
 

 

 

   

Voorbereiden projecten duurzaam 
veilige inrichting N375 in 
samenwerking met gemeente De 
Wolden 

Als gevolg van uitgevoerd nader 
onderzoek en in samenspraak met 
de omgeving bleek een aanpassing 
in het schetsontwerp nodig en zijn 
de begrote kosten toegenomen. 

   

In 2021 worden haalbare 
alternatieven onderzocht. 

 

 

 

   

Voorbereiding verbeteren 
verkeersveiligheid van de N371 in 
Hoogersmilde 

Voorbereiding is afgerond. 
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Voorbereiding verbeteren rotonde 
en ontwerp fietstunnel in N375 ter 
hoogte van de watertoren bij 
Meppel 

Met de gemeente Meppel zijn 
afspraken gemaakt over de 
uitvoering. In 2021 wordt een 
bestuursovereenkomst opgesteld. 

   

Realisatie duurzaam veilige 
inrichting N376 Sleen 

Project is uitgevoerd. 
   

 
 

 

 

   

Aanbesteding Transferium De Punt Door een te hoge stikstofdepositie 
tijdens de aanlegfase is er 
vooralsnog geen vergunning 
verkregen en kan het 
bestemmingsplan niet definitief 
worden vastgesteld. 

   

De markt is betrokken bij het 
zoeken van een oplossing. 

 

 

 

   

Uitvoeren van de doorfietsroute 
Assen - Groningen 

Het project verloopt volgens 
planning. 

 
 

 

 

   

Verdeelbesluit Verkeersveilig en 
Bereikbaar Drenthe 

Op 30 november 2020 zijn de 
rijksbijdragen in het kader van het 
Strategisch Plan Verkeersveiligheid 
(SPV) bekend geworden, hierdoor 
was het niet mogelijk om het 
verdeelbesluit tijdig op te leveren. 

   

Vanwege de koppeling met 
het SPV wordt het 
Bestedingsvoorstel in 2021 
opgesteld. 

 

 

 

   

204102 Versterkte (inter)nationale 
verbindingen over spoor, weg, 
water en door de lucht 

Samenwerking binnen Port of 
Zwolle voor een goede 
bereikbaarheid over water van 
Zwolle, Kampen en Meppel 

Samenwerking loopt goed, is een 
continu proces. 

   

 
 

 

 

   

Versterken Emmen Coevorden 
logistieke regio (profilering dry port) 

Samen met regio wordt ingezet op 
profilering en economische 
ontwikkeling. 

   

 
 

 

 

   

Doorontwikkeling van GAE, wat 
betreft nieuwe verbindingen 
(scenario toegangspoort Noord-
Nederland), bedrijfsvoering, 
duurzaamheid en governance 

Versterkt door de corona-crisis is 
het scenario Toegangspoort voor 
het Noorden niet realistisch 
gebleken. GAE heeft een nieuwe 
visie ontwikkeld, waarbij gepleit 
wordt voor structurele 
ondersteuning vanuit het Rijk. 

Met het Rijk zijn gesprekken 
gaande om te komen tot een 
realistisch verdienmodel voor 
GAE. 

 

 

 

   

Snellere verbinding met de 
Randstand waaronder 
capaciteitsonderzoek A28 
Amersfoort-Hoogeveen en een 
hogere frequentie van de 
spoorverbinding Zwolle – 
Groningen. 

Capaciteitsonderzoek A28 is 
afgerond. Afspraak gemaakt met 
het Rijk om vervolgonderzoeken uit 
te voeren over infra maatregelen, 
werkgeversaanpak en 
spoorverbinding Zwolle – 
Groningen. 

   

 
 

 

 

   

Lobby in processen rond Lelystad 
Airport, monitoring routes Lelystad, 
Nationale Luchtvaartnota en 
Luchtruimherziening. 

De zienswijze Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau Lucht ruimherziening 
is ingediend. Ook de zienswijze 
ontwerp Luchtvaartnota is 
ingediend. 

   

 
 

 

 

   

Variantenonderzoek 
spoorverbinding Emmen-Rheine ten 
behoeve van personenvervoer 

Variantenstudie inclusief 
kostenraming is gereed, evenals 
een vervoerwaarde studie. Deze 
studies waren de basis voor een 
succesvolle MIRTafspraak met 
budgetreservering bij I&W (10 
miljoen) voor planvoorbereiding en 
realisatie. 

   

 
 

 

 

   

Voorbereiding en aanbesteding 
voor verdubbeling spoor en perron 
Station Emmen Zuid 

Voorbereiding en aanbesteding zijn 
afgerond. Het project is in 
uitvoering. De planning is 
aangepast. De geplande oplevering 
verschuift van december 2021 naar 
het voorjaar 2022 vanwege een 
aanpassing in het ontwerp van de 
treinbeveiliging. 

   

 
 

 

 

   

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

Uit onderzoek is gebleken dat er 
onvoldoende budget is om de 
voorkeursvariant uit te voeren. 

   

Er vindt onderzoek plaats 
naar betaalbare alternatieven. 

 

 

 

   

Uitvoering van de realisatie 
spoorboog Hoogeveen. 

Uitvoering verloopt volgens 
planning. 

   

 
 

 

 

   

Uitvoering van het project Spoor 
Zwolle Herfte inclusief knoop Herfte. 
Uitvoering tot 2021 

Uitvoering verloopt volgens 
planning. 

   

 
 

 

 

   

204103 In stand houden en 
beheren van onze bestaande 
infrastructuur van wegen 

Beschikbaarheid van het wegennet Het wegennet is steeds 
beschikbaar geweest. 

   

 
 

 

 

   

   



112 
 

Inzicht in de toestand van het 
wegennet en de toekomstige 
onderhoudsbehoefte 

er is voor de komende vier jaar een 
Meerjaren Onderhoudsprogramma 
opgesteld. Dit programma wordt 
jaarlijks geupdate 

 

 

 

 
   

204104 Zorgen voor veilige 
provinciale wegen 

Uitvoeren van gladheidsbestrijding uitvoering gladheidsbestrijding 
provinciale wegen 
vanaf 15-10-2020 t/m 17-12-2020 
zijn er 5 preventieve strooiacties 
uitgevoerd. 

   

 
 

 

 

   

Calamiteitenafhandeling uitvoering calamiteiten organisatie / 
incident management provinciale 
wegen 

   

 
 

 

 

   

Verkeersvoorzieningen in goede 
toestand 

De verkeersvoorzieningen zijn in 
voldoende toestand en zijn indien 
nodig vervangen. 

   

 
 

 

 

   

204105 Zorgen voor schone en 
aantrekkelijke inrichting rond de 
provinciale wegen 

Bomen zijn goed onderhouden Werkzaamheden zijn uitgevoerd als 
gepland 

   

Werkzaamheden zijn 
uitgevoerd als gepland 

 

 

 

   

Bermen worden ecologisch beheerd 
in juni 1,5 meter maaien en in het 
najaar de hele berm 

Werkzaamheden zijn uitgevoerd als 
gepland 

   

Werkzaamheden zijn 
uitgevoerd als gepland 

 

 

 

   

Afvalbakken worden op tijd geleegd 
en zwerfvuil wordt verwijderd 

Vuil en reinigings- contract 
provinciale wegen  
Conform contracten 

   

 
 

 

 

   

Bewegwijzering is op orde De bewegwijzering is in voldoende 
toestand en is indien nodig 
vervangen. 

   

 
 

 

 

   

Er is een provinciaal plan van 
aanpak Eiken Processie Rups 

Er is afgesproken dat er twee keer 
per jaar een bijeenkomst 
plaatsvindt van de noordelijke 
werkgroep waar ervaringen gedeeld 
worden. In de werkgroep zitten 
vertegenwoordigers van 
gemeenten, provincies, 
terreinbeheerders en de GGD. 

   

Na enkele overleggen met 
gemeenten is gebleken dat er 
te weinig draagvlak is voor 
een provinciaal plan aanpak 
Eiken Processie Rups. 

 

 

 

   

Invasieve exoten worden bestreden Invasieve exoten zijn volgens ons 
beleidsplan bestreden. 

   

 
 

 

 

   

204106 In stand houden van de 
infrastructuur van wegen (variabel 
onderhoud) 

Vervangen deklagen diverse wegen 
(N374, N376, N379 N381) 

De geplande projecten voor het 
variabel onderhoud verhardingen 
zijn uitgevoerd met uitzondering 
van twee (deel)projecten. Dit betreft 
het fietspad Hoogersmilde, dit is 
uitgesteld omdat de nutsbedrijven 
hebben aangegeven van de 
gelegenheid gebruik te willen 
maken om de kabels en leidingen 
onder het fietspad te willen 
vervangen. En het betreft het 
onderhoud aan vier rotondes van 
de N379, dit is uitgesteld tot na het 
transport van de windmolens in dit 
gebied. Voor dit transport worden er 
door de partij van het transport 
tijdelijke aanpassingen gedaan aan 
de rotondes, variabel onderhoud 
uitvoeren vooruitlopend op de 
transporten geeft risico op 
beschadiging van het nieuwe asfalt 
bij de transporten. 

   

 
 

 

 

   

Singels en houtwallen zijn 
onderhouden 

Werkzaamheden zijn uitgevoerd als 
gepland 

   

 
 

 

 

   

Faunarasters herstellen Inventarisatie van de toestand van 
rasters en hekwerken zijn afgrond. 

   

Herstel van de faunarasters 
staat gepland voor 2021 en 
2022. 

 

 

 

   

Lichtmasten en armaturen 
(ledverlichting) zijn vervangen 

De projecten zijn uitgevoerd. 
 
Nieuwe verlichting geplaatst langs 
provinciale wegen 

   

 
 

 

 

   

 Beton reparaties diverse 
kunstwerken 

Schade en herstel aan diverse 
kunstwerken heeft plaatsgevonden. 
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Beleidsopgave: 4.2 Toekomstgerichte mobiliteit 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status realisatie met toelichting 

204201 Optimaal benutten van het 
totale netwerk 

Monitoring verkeersgegevens en 
verkeersongevallen 

Benodigde data is aangeleverd 
   

 
 

 

 

   

Mobiliteitsmanagement gericht op 
werk en school met specifieke 
aandacht voor de fiets en OV. 

Het betreft de financiële bijdrage 
aan het Nationaal Dataportaal 
Wegverkeer (NDW). 

   

 
 

 

 

   

Versterken van 22 overstaplocaties 
tussen openbaar en publiek vervoer 
(hubs) gericht op het vergroten van 
het mobiliteitsaanbod met 
innovatieve concepten zoals 
deelfietsen en stallingen 

Afgelopen jaar is er gewerkt aan de 
uitbreiding van de voorzieningen op 
de verschillende hubs, zoals 
watertappunt, zitelement, DRIS en 
Wifi 

 
 

 

 

   

204202 Optimaal openbaar 
vervoersysteem 

Ontwikkeling (sneller, beter en 
vaker) en exploitatie van de 
Vechtdallijnen 2018-2028 (spoor) 

Extra spitstreinen vanaf Emmen in 
plaats van Coevorden. Ook zijn de 
werkzaamheden voor de uitbreiding 
van Emmen Zuid gestart. Vanwege  
overlast in de trein door 
geweldsincidenten is door de 
vervoerder een pilot gestart om de 
veiligheid in de trein te verbeteren. 

   

 
 

 

 

   

Afstemming OV-concessie 
busvervoer Groningen-Drenthe 
2020 

Verloopt volgens planning, er is 
veel aandacht voor financiële 
consequenties coronapandemie. 

   

 
 

 

 

   

204203 Toepassen van innovaties 
met slimme combinaties van 
vervoer en nieuwe concepten 

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

De aanbesteding van de Nationale 
MaaS-pilot Groningen Drenthe - 
Reiziger centraal is afgerond en de 
pilot start in 2021. Noord-Nederland 
heeft met het rijk afspraken 
gemaakt over het intensiveren van 
de samenwerking en versnelling 
van autonoom vervoerprojecten 
over weg, water, spoor en door de 
lucht (drones). 

   

 
 

 

 

   

Opstellen lange termijnvisie op 
bereikbaarheid en mobiliteit 
(prioriteiten en investeringen) 

Mobiliteitsprogramma (op 16 
december vastgesteld door PS) 

   

 
 

 

 

   

 
Beleidsopgave: 4.3 Proactief op verkeersveiligheid 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status realisatie met toelichting 

204301 Stimuleren van 
verkeersveilig gedrag door 
educatie, training, voorlichting en 
campagnes met de ambitie 'Samen 
richting Nul verkeersslachtoffers!' 
en maatregelen voor een veilige 
infrastructuur 

Bestuurlijke samenwerking in het 
Verkeers- en Vervoersberaad 
Drenthe met 
samenwerkingsafspraken over 
veilige infrastructuur, gedrag en 
openbaar vervoer 

De geplande vergaderingen (3 
Adviesgroep VVBD, 3x VVBD en 3x 
DOO) zijn (deels digitaal) 
doorgegaan 

   

 
 

 

 

   

Analyse verkeersveiligheid Drenthe 
en opstellen Regionaal 
uitvoeringsplan Verkeersveiligheid 

Verkeersveiligheidsanalyses voor 
het opstellen van het Strategisch 
Plan Verkeersveiligheid Drenthe 
(SPVD) zijn nagenoeg afgerond.  
Het concept SPVD is voor 80% 
klaar. Inmiddels is gestart met een 
verdiepende analyse ten behoeve 
van het regionale uitvoeringsplan 
verkeersveiligheid. Dit is echter 
vertraagd door verlate start van de 
analyse door adviesbureau. 

   

 
 

 

 

   

Uitvoering programma 
Gedragsbeïnvloeding 
Verkeersveiligheid met 
voorlichtingscampagnes 
educatieprogramma's en trainingen 

Een aantal projecten is vanwege 
corona anders uitgevoerd. Voor 
veel schoolprojecten is een digitaal 
alternatief ontwikkeld. 

   

 
 

 

 

   

Afstemming met OM, Politie en 
wegbeheerders over handhaving 

Het onderzoek (CROW i.s.m. 
politie/OM/provincie en gemeente 
Assen) naar kansen voor 
verkeershandhaving is afgerond. 
Vervolg, implementatie 
onderzoeksresultaten, staat 
gepland voor 2021. 
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Uitvoering van de campagne op de 
N34 gericht op keren en inhalen en 
afleiding in het verkeer 

De oorspronkelijke campagne is 
verruimd met de autowegen N381 
en N391. Nieuwe uitingen zijn 
ontwikkeld en er is een enquête 
onder de weggebruikers gehouden 
als 0-meting. De campagne op de 3 
autowegen is begin december 
gestart. 

   

Uitvoering van de campagne 
'Samen wegwerken' 

Bij werken in uitvoering is aandacht 
voor deze campagne. 

 
 

 

 

   

 
Beleidsopgave: 4.4 Toegankelijk via het water 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status realisatie met toelichting 

204401 Het op peil houden van de 
scheepsvaartkanalen en het 
afvoeren van water 

Het peilbeheer op de vaarweg 
Meppel de Punt is overgedragen en 
de wateraanvoer over 2019 is 
afgerekend 

Het peilbeheer van het Noord-
Willemskanaal wordt op verzoek 
van het waterschap Hunze en Aa's 
overgedragen per 1 maart 2021. 
De overdracht van het peilbeheer 
Drentsche Hoofdvaart en 
Meppelerdiep heeft plaatsgevonden 
met ingang van 1 april 2020. 
Afrekening wateraanvoer 2019 is 
afgerond. 

   

 
 

 

 

   

204402 In standhouden van onze 
bestaande infrastructuur van 
vaarwegen (vast onderhoud) 

Kanalen zijn op diepte Kanalen zijn op diepte. 
Er zijn geen 
baggerwerkzaamheden uitgevoerd 
in 2020. 

   

 
 

 

 

   

Bruggen en sluizen worden bediend 
op de vastgestelde tijden 

Bedieningstijden conform afspraak 
verlopen. Met uitzondering van de 
maanden april en mei. Door de 
maatregelen omtrent Corona in de 
intelligente lockdown is het 
reguliere vaarseizoen op 29 mei 
begonnen i.p.v.1 april. In de 
maanden  april en mei is de 
winterbediening gecontinueerd 
d.w.z. bediening op afspraak. 
Hierdoor kon het aantal 
medewerkers en daardoor 
verplaatsingen van het 
brugpersoneel tot een minimum 
beperkt worden. In overleg met de 
omringende provincies Overijssel, 
Friesland en Groningen hebben we 
voornoemde maatregelen op elkaar 
af kunnen stemmen. 

   

 
 

 

 

   

Inzicht in de toestand van de 
vaarwegen en de toekomstige 
onderhoudsbehoefte 

Voor het merendeel van de 
materies is er inzicht in de 
toekomstige onderhoudsbehoefte  
Een aantal materies worden nader 
concreet uitgewerkt in 2021 , 
toestand en inspecties : onder 
andere programmering baggeren, 
de civiele componenten van 
beweegbare kunstwerken. 

   

 
 

 

 

   

204403 Zorgen voor veilige 
vaarwegen 

Vaarwegmeubilair en 
scheepvaartseinen zijn op orde 

Werk is uitgevoerd. 
   

 
 

 

 

   

Calamiteiten worden afgehandeld Er hebben zich geen calamiteiten 
voorgedaan. 

   

 
 

 

 

   

In de vaarwegen zijn geen 
ligplaatsen illegaal ingenomen 

Uitvoering van de handhaving heeft 
plaats gevonden op basis van het 
ligplaatsenbeleid. 

   

 
 

 

 

   

204404 Zorgen voor een schone, 
gezonde en mooie omgeving rond 
de vaarwegen 

Oevers, taluds en terreinen worden 
ecologisch beheerd 

Oevers, taluds en terreinen zijn 
ecologisch beheerd. Dat betekent 
dat maaien en afvoeren in een 
werkgang zijn uitgevoerd. 

   

 
 

 

 

   

Vuil wordt afgevoerd en 
aanlegplaatsen zijn toegankelijk 

Vuil en afval wordt conform 
meerjarig onderhoudscontract 
afgevoerd, de terreinen worden 
goed onderhouden. 
De verharding wordt meerdere 
keren per jaar vrijgemaakt van 
onkruid en het gras rondom 
aanlegsteigers wordt onderhouden 
op B niveau, dit komt neer op  10 x 
per jaar maaien. 
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204405 In standhouden van de 
infrastructuur van vaarwegen 
(variabel onderhoud) 

Groot onderhoud tweetal bruggen De geplande projecten aan 
bruggen zijn uitgevoerd.  
Een deel van de werkzaamheden 
vanuit deze projecten worden 
afgerond in 2021. 

 

 

 

 
   

Slijtlagen diverse bruggen 
vervangen 

Alle geplande 
slijtlagenvervangingen zijn 
uitgevoerd. Enkele kleinere 
reparaties zijn niet uitgevoerd. 

   

Door gebrek aan 
stremmingsmogelijkheden in 
combinatie met werkbaar weer 
(voor slijtlagen belangrijk) zijn 
de kleinere reparaties niet 
uitgevoerd. Deze worden 
doorgeschoven naar 2021 en 
gecombineerd waar mogelijk 
met andere 
conserveringswerkzaamheden. 

 

 

 

   

Vervangen oeverconstructies die 
het einde van de levensduur 
hebben bereikt 

Volgens programmering is de 
vervanging van oeverconstructies 
gestart. 

   

 
 

 

 

   

 
 

Ontwikkelingen 

Beleidsopgave: 4.1 Goede doorstroming en verkeersve ilige infrastructuur 

In de aanloop naar de Tweede Kamer-verkiezingen 2021 staat het onderwerp rekeningrijden (weer) 
prominent op de agenda. Voor provincies van belang vanwege de opcenten en ook om bij te kunnen 
dragen aan de mobiliteit- en klimaatdoelstellingen. Het huidige systeem van motorrijtuigenbelasting, 
kortingen en accijns staat onder druk en geeft weinig sturingsmogelijkheden op 
mobiliteitsdoelstellingen. Betalen naar gebruik komt daarmee op de agenda. Voor Drenthe is het van 
belang dat de heffing naar tijd (dal/spits) en plaats (stedelijk/platteland) eerlijk is voor de inwoners en 
ondernemers in ons gebied en ook dat ons belastinggebied stabiel blijft. Vlaktaks wijzen we daarom 
af. Via het IPO willen we dit landelijk agenderen. 

Beleidsopgave: 4.2 Toekomstgerichte mobiliteit 

De gevolgen van de COVID-19 pandemie zullen ook in 2021 effect hebben op de bezettingsgraden 
van de OV bus en treinen. Met de start van de werkgeversaanpak Drenthe reist Duurzaam, zetten we 
samen met bedrijfsleven en gemeenten in op een blijvend effect om voor duurzame mobiliteit het 
thuiswerken en schonere vormen van mobiliteit voor woon-werkverkeer te stimuleren. 

Beleidsopgave: 4.3 Proactief op verkeersveiligheid 

We gaan in 2021 verder op de ingeslagen weg om de agenda van de mobiliteitsraad te verbreden en 
te betrekken bij advisering over actuele (mobiliteits)vraagstukken. Naast veilige bereikbaarheid zal ook 
duurzaamheid/klimaat op de agenda staan. 

Beleidsopgave: 4.4 Toegankelijk via het water 

De beweegbare kunstwerken functioneren naar behoren. 
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Programma 4 wat heeft het gekost 
   1 2 3 4 3-4 

 Beleidsopgave eco cat Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

verschil  

Lasten    

 4.1 Goede doorstroming en verkeersveilige 
infrastructuur 

  

  Belastingen 141.834 194.069 194.069 142.548 51.521 

  Inkoop 9.404.753 8.869.821 12.116.201 11.080.614 1.035.587 

  Kapitaallasten 5.642.549 6.965.233 6.086.134 6.086.133 1 

  Subsidie 8.593.077 11.091.346 8.979.890 6.647.103 2.332.787 

 totaal beleidsopgave  23.782.213 27.120.469 27.376.294 23.956.398 3.419.896 

 4.2 Toekomstgerichte mobiliteit   

  Inkoop 395 124.225 124.225 94.935 29.290 

  Subsidie 26.582.418 25.529.826 25.445.026 25.118.855 326.171 

 totaal beleidsopgave  26.582.813 25.654.051 25.569.251 25.213.790 355.461 

 4.3 Proactief op verkeersveiligheid   

  Inkoop 605.379 648.177 726.177 655.598 70.579 

  Subsidie 484.299 483.369 483.369 450.755 32.614 

 totaal beleidsopgave  1.089.678 1.131.546 1.209.546 1.106.353 103.193 

 4.4 Toegankelijk via het water   

  Belastingen 50.198 51.347 51.347 43.431 7.916 

  Inkoop 3.893.563 3.882.640 4.206.187 4.009.089 197.098 

  Kapitaallasten 281.772 274.759 251.089 268.931 -17.842 

  Subsidie 76.108 40.263 40.263 42.657 -2.394 

 totaal beleidsopgave  4.301.641 4.249.009 4.548.886 4.364.108 184.778 

 Totaal  55.756.344 58.155.075 58.703.977 54.640.649 4.063.328 

Baten    

 4.1 Goede doorstroming en verkeersveilige 
infrastructuur 

  

  Leges -10.524 -5.000 -5.000 -10.301 5.301 

  Ontv. 
bijdragen 

-278.232 -189.165 -189.165 -224.970 35.805 

  Ontv.subsidies -41.892 -15.010 -5.191.624 -4.287.518 -904.106 

 totaal beleidsopgave  -330.648 -209.175 -5.385.789 -4.522.789 -863.000 

 4.2 Toekomstgerichte mobiliteit   

  Ontv. 
bijdragen 

-46 0 0 -71 71 

 totaal beleidsopgave  -46 0 0 -71 71 

 4.3 Proactief op verkeersveiligheid   

  Leges -11.689 -14.000 -14.000 -12.301 -1.699 

  Ontv. 
bijdragen 

-90.324 0 0 -32.048 32.048 

 totaal beleidsopgave  -102.013 -14.000 -14.000 -44.349 30.349 

 4.4 Toegankelijk via het water   

  Leges -1.635 -1.000 -1.000 -1.199 199 

  Ontv. 
bijdragen 

-41.567 -15.930 -43.712 -74.969 31.257 

  Ontv.subsidies -5.357.232 -3.186.501 -4.074.708 -4.465.534 390.826 

 totaal beleidsopgave  -5.400.434 -3.203.431 -4.119.420 -4.541.703 422.283 

 Totaal  -5.833.143 -3.426.606 -9.519.209 -9.108.912 -410.297 

Saldo   49.923.201 54.728.469 49.184.768 45.531.737 3.653.031 
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Toelichting   

Saldo Programma  3.653.031 
Bestemming resultaat reserves bij programma  

Bijdrage aan Reserve Investeringen Verkeer en Vervoer -355.441 
Bijdrage aan Reserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen -1.115.573 
Bijdrage aan Reserve voormalige bdu verkeer en vervoer -1.719.072 
Totaal verrekend met reserves -3.190.086 
Resultaat programma na bestemming reserves  462.945 
 

Toelichting op verschillen begroting en rekening 
 
Lasten 
 

Beleidsopgave: 4.1 Goede doorstroming en verkeersve ilige infrastructuur  
 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 3.419.896,--.  
De voornaamste afwijkingen betreffen: 
 
In standhouden en beheren van onze bestaande infrastructuur  
van wegen          € 135.050 * 
In stand houden van de infrastructuur van wegen (variabel onderhoud)   € 629.298 ** 
Zorgen voor schone en aantrekkelijke inrichting rond de provinciale 
 wegen           € 165.022 * 
Zorgen voor veilige provinciale wegen       € -109.180* 
Realiseren en versterken van het regionale netwerk voor auto,  
openbaar vervoer, fiets en goederenvervoer      € 1.512.395  *** 
Versterkte (inter)nationale verbindingen over spoor, weg, water en  
door de lucht          € 1.087.310 **** 
Totaal          € 3.419.896,--   
 
*Wordt verrekend met de vrije ruimte 
** Wordt verrekend met de Reserve (groot) variabel onderhoud 
***Wordt verrekend met Reserve Voormalige bdu verkeer € 1.304.935,-- en met Reserve IVV €   
****Wordt verrekend met Reserve Regio Specifiek Pakket  
 
Doelstelling: In stand houden van de infrastructuur van wegen (variabel onderhoud) (€ 629.298,--) 
Inhuur was aanzienlijk lager (circa € 270.000,--) omdat het werk veelal met eigen vast personeel kon 
worden uitgevoerd. Daarnaast waren de kosten voor groot onderhoud aan de wegen circa € 183.000,-
- lager dan was begroot en is een deel van de conserveringen (€ 71.000,--)  niet uitgevoerd.  
 
Doelstelling: Realiseren en versterken van het regionale netwerk voor auto, openbaar  
vervoer, fiets en goederenvervoer (€ 1.512.395,--) 
Het voordeel op de bijdrage in de kosten van verkeers- en vervoersprojecten van € 1,3 miljoen is 
ontstaan doordat een aantal infrastructurele projecten goedkoper is uitgevallen, waardoor onze 
subsidie aan de gemeenten lager is vastgesteld. Het gaat hier veelal om afrekening van projecten uit 
voorgaande jaren. Bij het project Opheffen aansluiting Angelsoerdijk en Boermarkeweg heeft de 
gemeente de subsidieaanvraag ingetrokken vanwege een grote bezuinigingsoperatie waar deze 
gemeente voor staat. 
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Daarnaast zijn de kosten voor het Onderzoek Emmen-Rheine verantwoord binnen de 
Investeringsagenda en niet in deze post. 
 
Doelstelling: Versterkte (inter)nationale verbindingen over spoor, weg, water en  
door de lucht (€ 1.087.310,--) 
Bij het afsluiten van het boekjaar 2020 bleek dat de werkzaamheden voor Verbetering spoor Zwolle 
Coevorden en Emmen minder ver gevorderd waren dan verwacht. Deze werkzaamheden en 
bijbehorende kosten verschuiven naar 2021. Dit levert een voordeel op van € 978.048,--. 
 

Beleidsopgave: 4.2 Toekomstgerichte mobiliteit  
 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 355.461,--.  
De voornaamste afwijkingen betreft: 
 
Doelstelling: Optimaal Openbaar vervoer systeem 
Door de coronacrisis is minder aandacht besteed aan marketing van het spoor Emmen-Zwolle. 
Daarnaast was de bijdrage aan de vervanging van kaartautomaten lager dan verwacht. Dit geeft een 
voordeel van circa € 228.000,--. De exploitatie bijdrage was € 96.000,-- lager dan begroot.  
Het voordeel wordt verrekend met Reserve Voormalige bdu verkeer en vervoer 
 

Beleidsopgave: 4.3 Proactief op verkeersveiligheid  
 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 103.193,--.  
De voornaamste afwijking betreft: 
 
Doelstelling: Stimuleren van verkeersveilig gedrag door educatie, training, voorlichting en campagnes 
met de ambitie 'Samen richting Nul verkeersslachtoffers!' 
Het voordeel is grotendeels ontstaan op luchtvaartbeleid (€ 25.900,--) en door het intrekken van een 
subsidie voor een fietspad (€ 32.600,--).  
Het voordeel wordt verrekend met Reserve Voormalige bdu verkeer en vervoer. 

 
Beleidsopgave: 4.4 Toegankelijk via het water  
 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 184.778,--.  
 
Doelstelling: Instandhouden van de infrastructuur van vaarwegen (variabel onderhoud) (voordeel €  
479.633,--) 
Onderhoudswerkzaamheden aan de Drieklapsbrug, Geesbrug en Bediening op afstand worden – om 
overlast voor de scheepvaart te voorkomen - buiten het vaarseizoen uitgevoerd. Door onder andere 
weersinvloeden is het moeilijk in te schatten welke werkzaamheden met bijbehorende kosten kunnen 
plaatsvinden in november en december. Hierdoor ontstaat in 2020 een voordeel van € 216.782,--.   
Als gevolg van het aantreffen van eerdere gebruikte chroom 6 bestanddelen moet de uitvoeringswijze 
worden aangepast. Hierdoor is er vertraging ontstaan, hetgeen in 2020 tot minder kosten leidt (€ 
115.199,--). Daarnaast is er sprake van diverse kleine verschillen. 
Het totale voordeel wordt verrekend met de Reserve Groot variabel onderhoud en zo nodig in 2021 
onttrokken aan deze reserve.  
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Doelstelling: In standhouden van onze bestaande infrastructuur van vaarwegen (vast onderhoud) 
(nadeel € 230.302,--) 
Het onderhoud aan de kunstwerken heeft circa € 188.700 meer gekost dan begroot. Dit wordt 
grotendeels veroorzaakt doordat de factuur voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan 
de kunstwerken over het 4e kwartaal 2019 groot € 138.725,-- ook ten laste van dit budget is gebracht.    
 

Baten 
 

Beleidsopgave: 4.1 Goede doorstroming en verkeersve ilige infrastructuur  
 
De totale afwijking betreft een nadeel van € 863.000,--.  
De voornaamste afwijkingen betreffen: 
 
Doelstelling: Realiseren en versterken van het regionale netwerk voor auto, openbaar vervoer, fiets en 
goederenvervoer (voordeel € 106.659,--) 
Voor het project Maas is een bijdrage van € 106.659,-- ontvangen welke niet is begroot.  
 
Doelstelling: Versterkte (inter)nationale verbindingen over spoor, weg, water en door de lucht (nadeel 
€ 1.087.310,--) 
Omdat de kosten van het project Spoor Zwolle Coevorden Emmen lager zijn uitgevallen dan was 
begroot, kunnen er ook minder kosten worden gedeclareerd bij het mobiliteitsfonds RSP (is Vooruit 
ontvangen post op de balans), waardoor de opbrengsten € 978.048,-- lager zijn dan was begroot.  
 

Beleidsopgave: 4.2 Toekomstgerichte mobiliteit  
 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 71,--.  
 

Beleidsopgave: 4.3 Proactief op verkeersveiligheid  
 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 30.349,--.  
 

Beleidsopgave: 4.4 Toegankelijk via het water  
 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 422.283,--.  
De voornaamste afwijkingen betreffen: 
 
Doelstelling: In standhouden van onze bestaande infrastructuur van vaarwegen (vast onderhoud) 
(voordeel € 422.283,--) 
Enkele bruggen van gemeenten zijn aangesloten op onze bedieningspost op afstand. De 
bijbehorende kosten circa € 129.000,-- zijn in rekening gebracht bij de gemeenten.  
Omdat er meer kosten zijn gemaakt voor voedingsgemalen zijn de bijdragen van de waterschappen 
ten behoeve van de voedingsgemalen circa € 163.300,-- hoger uitgevallen dan was begroot. 
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Programma 5: Klimaat en energie: op zoek naar ruimt e en draagvlak 
 
In de Begroting 2020 schreven we over dit programma: 
 
We hebben recent eigen ambities geformuleerd in het coalitieakkoord en in de omgevingsvisie. Deze 
ambities liggen in lijn met het Klimaatakkoord: een reductie van de CO2 uitstoot met 49% in 2030 en 
80 tot 95% in 2050 ten opzichte van 1990. Waarbij we in stappen naar dit doel toewerken. Voor de 
energievoorziening betekent dit dat het aandeel hernieuwbare energie in 2030 op 40% ligt en dat in 
Drenthe in 2050 100% van het energieverbruik hernieuwbaar is.  
In de uitwerking zetten wij in ieder geval in op haalbaarheid en betaalbaarheid. Zowel als het gaat om 
de energietransitie als de opgaven die het klimaatakkoord met zich meebrengt. Niet alles hoeft 
onmiddellijk gerealiseerd te worden, maar we moeten wel belangrijke stappen gaan zetten op 
meerdere beleidsterreinen, zoals mobiliteit, economie, landbouw, wonen, etc. 
 
Werken aan bewustwording 
Draagvlak is voor de energietransitie van groot belang. Tegelijkertijd zien we dat er ook in Drenthe nog 
veel vragen zijn over het hoe en waarom van de energietransitie, en wat dat voor burgers en bedrijven 
betekent. Daarom starten we in 2020 met een informatiecampagne over het wat en hoe van de 
energietransitie en gaan daarover met onze inwoners in gesprek. Daarbij laten we aan inwoners en 
bedrijven op een laagdrempelige en toegankelijke manier zien hoe ze duurzamer kunnen leven en 
werken. 
 
Gaswinning 
In Drenthe wordt in veel ‘kleine’ gasvelden nog steeds gas gewonnen. Zolang er nog gaswinning 
plaatsvindt, willen wij een betere verdeling van lusten en lasten. Wij brengen ook de komende periode 
volop de belangen van onze inwoners onder de aandacht bij het Rijk. Veiligheid staat voorop en 
schadeafhandeling moet op rijksniveau goed geregeld worden. Landelijk, met rechtsgelijkheid en 
onafhankelijk van de veroorzaker. Dat is ook belangrijk voor de toekomstige duurzame 
energiehuishouding. 
 
Toekomstbestendig verduurzamen van woningen 
In de afgelopen collegeperiode is binnen de expeditie naar energieneutraal wonen gewerkt aan het 
verduurzamen van de woonomgeving. Daarbij werken we zeer nauw samen met meer dan 100 
partners in Drenthe. Dat doen we door zowel te werken aan bewustwording en innovatie als aan 
concrete maatregelen die leiden tot energiebesparing. 
Speerpunten voor 2020 zijn: de wijkaanpak, het verder ontwikkelen van het Drents Energie Loket, de 
betaalbaarheid van de energietransitie en de implementatie van afspraken uit het klimaatakkoord. 
 
Slimme duurzame opwekking 
Onze doelstelling voor 2020 is het realiseren van 16% hernieuwbare energiebronnen in 2023. Op 
basis van de Omgevingsvisie steunen we gebiedsinitiatieven voor zonne- en windenergie. Voor 
zonne-energie zetten we in op maximale benutting van zon op dak, en - waar mogelijk en 
landschappelijk inpasbaar - kijken we naar slimme functiecombinaties. Voor windenergie gaan we in 
2020 verder met het realiseren van de bestaande windopgave van 285,5 MW. In 2020 werken we 
samen met gemeenten, waterschappen en maatschappelijke partners aan het opstellen van een 
Regionale Energie Strategie voor Drenthe. 
Voor het slagen van de energietransitie is een adequate energie-infrastructuur een belangrijke 
randvoorwaarde. Als het gaat om het elektriciteitsnetwerk knelt dat nu al in een groot deel van 
Drenthe. We werken samen met onze partners in de RES aan maatregelen die bijdragen aan een 
oplossing voor de korte én de langere termijn. Omdat we denken dat waterstof in het energiesysteem 
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van de toekomst een belangrijke rol kan spelen, blijven we in 2020 initiatieven op dit vlak 
ondersteunen. 
Drenthe participeert in een Noord-Nederlands investeringsprogramma met Europese middelen om 
een ‘Hydrogen Valley’ te realiseren. Wij zetten ons daarbij in om projecten van de grond te krijgen die 
bijdragen aan een waterstof infrastructuur in Noord-Nederland. Daarbij richten we ons onder meer op 
het omzetten van groene elektriciteit in waterstof, gebruik van waterstof in de industrie, mobiliteit en 
bebouwde omgeving en de daarbij behorende infrastructuur. Daarnaast kan waterstof ook een 
belangrijke rol spelen in de opslag van energie. 
 
We merken dat de beperkte capaciteit op het elektriciteitsnetwerk een belemmerende factor is bij de 
realisatie van hernieuwbare energiebronnen. Dit is een belangrijke factor in het proces om te komen 
tot een Regionale Energie Strategie (RES). Willen we de vele initiatieven van onderop perspectief 
bieden dan zullen we ook naar andere oplossingen moeten kijken. Daarom kijken we tevens naar met 
name decentrale vormen van opslag en met lokaal eigenaarschap. Dat biedt mogelijkheden om vraag 
en aanbod van energie bij elkaar brengen zonder het netwerk zwaar te belasten. 
 
We zetten onze inzet gericht op het verduurzamen van de industrie en MKB voort. Daarbij adviseren 
we bedrijven bij het vorm geven van de energietransitie. Het accent zal de komende bestuursperiode 
komen te liggen om het vertalen van deze adviezen in concrete maatregelen. 
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Dit is in 2020 aan dit programma gedaan: 
 
Drenthe heeft in 2020 met de Energietransitieagenda een ambitieuze agenda neergezet, waarmee 
een forse bijdrage geleverd gaat worden aan de doelstellingen voor 2030. In deze agenda ligt de 
focus op de gebouwde omgeving, MKB&Industrie, Hernieuwbare Energie, Energiesysteem&Waterstof 
en de Communicatie met de Drentse maatschappij over de transitie. 
In 2020 heeft de provincie samen met de Drentse maatschappij gewerkt aan de realisatie van de 
Drentse (concept) RES. Hierin doen de deelnemers een aanbod voor de hernieuwbare 
energieproductieopgave in Drenthe in 2030. Deze opgave leidt tot een significante bijdrage aan de 
nationale CO2 reductiedoelstellingen van 2030. 
In 2020 hebben we een duidelijke start gemaakt met de invulling van de Noordelijke waterstofagenda. 
Hierdoor staat Drenthe nationaal ook in de spotlight als provincie waar innovatieve projecten rondom 
waterstof van de grond komen. 
 
Werken aan bewustwording 
Werken aan bewustwording hangt samen met het bieden van handelingsperspectief. Dat doen we aan 
de hand van een effectieve communicatie-aanpak (voorheen informatiecampagne), op basis van 
gedragsonderzoek. Dit onderzoek is in de afrondende fase. We zoeken via een aanbesteding een 
communicatie-bureau dat aan de slag gaat met de strategie en uitvoering van de communicatie-
aanpak. De verwachting is dat de communicatie-aanpak in de zomer van 2021 van start kan gaan.  
Daarnaast hebben we het afgelopen jaar via diverse projecten van de vier andere speerpunten en via 
het platform www.drentheintransitie.nl gecommuniceerd over het hoe en wat van de energietransitie. 
Ook hierin boden we waar mogelijk handelingsperspectief. 
 
Gaswinning 
Opnieuw maakten wij consequent gebruik van ons wettelijk adviesrecht over gaswinningsplannen, 
voordat de minister van Economische Zaken en Klimaat over die plannen van mijnbouwbedrijven 
beslist. Wij brachten daarbij de belangen van onze inwoners onder de aandacht. Het betrof vooral de 
veiligheid en ook eventueel effect op de kwaliteit van de leefomgeving. Ook drongen wij in onze 
adviezen aan op betere communicatie, betrekken van omwonenden en het investeren in de kwaliteit 
van de leefomgeving van winningen door mijnbouwbedrijven. Het schadeprotocol voor kleine 
gasvelden is operationeel en wij adviseerden over het schadeprotocol voor het winnen van zout en 
aardwarmte. 
 
Toekomstbestendig verduurzamen van woningen 
In 2020 hebben we samen met de gemeenten en de stakeholders stappen gezet in het opstellen van 
de warmtetransitie visies per gemeenten. Er zijn twee Drentse wijken die de subsidie aardgasvrije 
wijken hebben ontvangen (waterstof wijk Hoogeveen en Ansen). Daarnaast heeft de waterstofwijk in 
Hoogeveen in 2020 een provinciale subsidie van € 647.688,--  ontvangen. In Drenthe is dit jaar voor € 
12,5 miljoen in duurzaamheidsmaatregelen geïnvesteerd in particuliere woningen gebruik makend van 
onze rente kortingsregeling van het warmtefonds. 
Het Drents energie loket heeft dit jaar 22.000 contactmomenten gehad met inwoners. Er is een 
Programma Lokaal Energie Drenthe (PLED) ontwikkeld waarbij we lokale initiatieven gaan 

ondersteunen. Op 1 januari 2021 is dit programma van start gegaan. Gezamenlijk met de gemeenten 

is er een REE (rijks)subsidie van € 2,3 miljoen voor Drenthe binnen gehaald. Hierbij ligt de focus dat 
de middelen zoveel mogelijk rechtstreeks bij de inwoners belanden. Zo was er bijvoorbeeld een 
voucher regeling voor particulieren. In december is er nog een rijkssubsidie binnen gekomen van € 1,8 
miljoen voor ondersteuning van verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. 
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Realisatie van hernieuwbare energiebronnen  

Met het ontwikkelfonds voor de energie-coöperaties hebben wij een flinke stap gezet in het stimuleren 
en faciliteren van lokaal eigendom. In 2021 ligt de Drentse bijdrage voor dit fonds in PS ter 
besluitvorming. 
We hebben samen met onze partners een planmatige aanpak van zon op dak georganiseerd met 
twee sporen (agrarische omgeving en MKB). Met die aanpak zetten wij stevig in op realiseren van 
onze ambities voor zon op daken. 
We hebben in de Drentse Energie Tafel (DET) bijgedragen aan de concept Regionale Energie 
Strategie (RES) voor onze provincie als RES-regio Drenthe. In de concept-RES is aangegeven dat 
Drenthe als RES-regio een bijdrage van 3,45 TWh doet aan de landelijk opgave van grootschalige 
hernieuwbare elektriciteitsopwekking op land van 35 TWh in 2030. In 2020 is met de realisatie van 
zonne-energie projecten (zowel op veld als op daken) en windenergie het opgestelde vermogen aan 
hernieuwbare energie aanzienlijk toegenomen en een aantal grote projecten zijn in aanbouw. Deze 
gerealiseerde/in aanbouw zijnde projecten hebben een energieproductie van ca. 1,3 TWh (38 % van 
de RES-bijdrage).  

 

Slimme duurzame opwekking 
De RES heeft een stevige ambitie neergelegd die met name bij de netwerkbeheerders tot grote 
uitdagingen leidt. Er wordt samen met hen en met de gemeenten gewerkt aan oplossingen voor zowel 
de korte als de lange termijn om deze uitdagingen te slechten.  
In 2020 hebben we de eerste stappen gezet in het zoeken naar alternatieve oplossingen en 
technieken in situaties waar het Drentse elektriciteitsnet nog niet voldoende is. De VV Nieuw Buinen is 
hier een eerste voorbeeld van waarbij we de geleerde lessen meenemen naar 2021. In 2021 zal er 
een programmatische aanpak worden gestart om soortgelijke situaties te ondersteunen. 
 
De ontwikkelingen ten aanzien van waterstof hebben een vlucht genomen. Drenthe heeft in 2020 
bijgedragen aan diverse waterstofprojecten: aanschaf provinciale waterstofauto’s, waterstofvulpunten 
netwerk, waterstofwijk Hoogeveen, waterstofbussen in de OV-concessie en de 
waterstofproductielocatie op het voormalige GZI-terrein te Emmen. Met de financieringsbijdrage van 
de provincie is het startpunt van deze projecten gemarkeerd en zal de komende jaren met de 
betrokken partners gewerkt worden aan de realisatie. 
 



124 
 

 
Gedeputeerde Jumelet bij een waterstofauto 
 
Energiebesparing bedrijven 
De energie-intensieve procesindustrie is begonnen met het uitvoeren van energiemaatregelen op 
basis van de adviezen uit de grote energiestudies. De provincie stimuleert deze studies via de ‘no cure 
no pay’ garantieregeling grote energiestudies. Tot en met 2023 voeren de 12 meest energie-
intensieve industriële energiegebruikers een grote energiestudie uit. De Drentse Energie Organisatie 
(DEO) voert de garantieregeling uit. Ook de industriële bedrijven met jaarlijkse energielasten van 
ongeveer € 1.000.000,-- verbeteren hun energiemanagement. Dat doen zij door intensieve 
dataverzameling en data interpretatie met behulp van onze zogenaamde ‘meetkofferaanpak’. Ook 
investeert de procesindustrie meer dan voorheen in kennisontwikkeling en -uitwisseling in het door de 
provincie gefaciliteerde kennisnetwerk ‘Energy Leaders Drenthe’. 
Het Drentse MKB gaat door op de eerder ingeslagen weg en investeerde mede ter uitvoering van de 
MKB energiescans in energiebesparing door LED verlichting, betere klimaatbeheersing en 
verwarming, schilisolatie en opwekking door het realiseren van zon op bedrijfsdaken. Ook de 
komende jaren biedt de provincie MKB ondernemers die hebben voldaan aan de informatieplicht 
energiebesparing de mogelijkheid van een gratis MKB energiescan.                  
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Successen 
- Door creatieve en innovatieve oplossingen is voor Energiepark Pottendijk na jaren van tegenslag 
toch een mogelijkheid gecreëerd om op het elektriciteitsnet aangesloten te kunnen worden. 
- De zoektocht van de provincie om VV Nieuw Buinen haar verduurzamingsplannen te laten 
realiseren is succesvol afgerond. De VV kan door het toepassen van een slim energieopslagsysteem 
haar zonnepanelen plaatsen. 
- De concept-RES is in Drenthe gereed gekomen met daarin onder andere een ambitieus aanbod van 
Drenthe voor de nationale opgave van 35 TWh. 
- Met de toekenning van subsidies aan enkele waterstofprojecten in Drenthe loopt Drenthe voorop in  
de uitvoering van HEAVENN-projecten: 
  - Vijf openbare waterstofvulpunten en een waterstofvulpunt bij installatiebedrijf Vriend. Deze worden 
in 2020 en 2021 gerealiseerd. 
  - Waterstoffabriek Shell op energy hub GZI Next en realisatie waterstofwijk Hoogeveen. 
- QBuzz heeft waterstofbussen besteld voor inzet in en rondom Emmen vanaf 2022 waarbij ze een 
overeenkomst met Shell heeft gesloten voor de levering van waterstof voor deze bussen en de bouw 
van een waterstoftankstation op het GZI terrein in Emmen 
- Realisatie van grootste zonnepark van Nederland in Nieuw Buinen met aandacht voor 
landschappelijke inpassing en dubbelruimtegebruik (vloeivelden Avebe)  
- Ingebruikname zonnepark bij zwembad Peize   
- Beleidskader zon is opgesteld met handreikingen landschappelijke inpassingen en biodiversiteit ( 
handreiking participatie volgt dit jaar)  
- Waterstofauto’s aangeschaft door provincie  
- De gedragsstrategie ten behoeve van de communicatie-aanpak is afgerond. 
- Twee van de elf grootste energiegebruikers in de energie-intensieve procesindustrie hebben 
inmiddels een grote energiestudie uitgevoerd met als uitkomst bedrijfseconomisch zeer gunstige 
besparingskansen.  
- Vier bedrijven uit de procesindustrie zetten de meetkoffer in om energiedata te verzamelen en met 
de uitkomsten daarvan de energie-efficiency te verbeteren. 
- De energieadviseur van het platform ‘Ik ben Drents Ondernemer’ heeft vijftig bedrijven een 
gedetailleerd maatwerk-advies gegeven ter verbetering van de energie-efficiency.  
- Inmiddels hebben 331 MKB ondernemingen aan de hand van de MKB energiescan de 
geadviseerde energiemaatregelen uitgevoerd en in totaal € 9.234.285,-- geïnvesteerd in onder meer 
LED, isolatie, verwarming en PV. 
- De RUD Drenthe heeft adviserend energietoezicht uitgevoerd bij 27 energie-intensieve bedrijven uit 
de procesindustrie. 

 
Knelpunten 
- De uitbreidingen van het elektriciteitsnet blijven achterlopen op de plannen voor de productie van 
hernieuwbare energie. Ook het komende jaar zal niet elk project aangesloten kunnen worden. 
- Het betrekken van de maatschappij in de energietransitie loopt als gevolg van de corona 
maatregelen minder goed. Een digitaal contact is veel minder succesvol dan mensen fysiek betrekken 
bij het werk van de provincie. 
- Ook participatieve processen en trajecten met burgers, bedrijven en gemeenten lopen vertraging op 
of laten mindere resultaten zien dan beoogd. 
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Toelichting programma 
Naast de inrichting van de omgeving zorgt de provincie er ook voor dat die omgeving veilig en schoon 
is. Zo werken zij samen met onder meer gemeenten aan een schone lucht en bodem en wordt 
toegezien op de productie en het transport van gevaarlijke stoffen. Wij voeren een actief klimaat- en 
energiebeleid. Wij stimuleren de productie van duurzame energie en beschermen ons landschap 
tegen de gevolgen van klimaatverandering. 

 
Stand resultaten 
Van de resultaten binnen dit programma is hier de status van de resultaten weergegeven. Op 
resultaatniveau is de afwijking toegelicht binnen de doelstelling. 
 

 

 
Lasten  Baten  

2.666.577  
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 1 2 3 4 (3-4)

 Realisatie
 2019

Primitieve 
begroting 2020

Begroting 2020 na 
wijziging

Realisatie 2020 Verschil

Totaal lasten 4.762.240 2.850.000 3.197.380 2.666.577 530.803

Totaal baten 2.000

Saldo 4.764.240 2.850.000 3.197.380 2.666.577 530.803

 
 

Beleidsopgave: 5.1 Een bijdrage leveren aan de doel stelling van 49% CO2 
reductie in 2030 (t.o.v. 1990) 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status realisatie met toelichting 

205101 Het aandeel hernieuwbare 
energiebronnen bedraagt 14% in 
2020 en 16% in 2023 

Vertalen energieakkoord in 
Energieagenda 

Mede op basis van de afspraken uit 
het Klimaatakkoord is in 2020 de 
Drentse Energietransitie Agenda 
opgesteld. Deze is in de zomer 
door uw Staten vastgesteld. Naast 
de Drentse prioriteiten bevat de 
agenda de energie gerelateerde 
onderwerpen uit het klimaatakkoord 
(RES, hernieuwbare energie, 
energiebesparing industrie, 
gebouwde omgeving, 
windafspraken, etc). 

   

 
 

 

 

   

Realisatie van hernieuwbare 
energiebronnen 

Met het ontwikkelfonds voor de 
energie-coöperaties hebben wij een 
flinke stap gezet in het stimuleren 
en faciliteren van lokaal eigendom.  
We hebben samen met onze 
partners een planmatige aanpak 
van zon op dak georganiseerd met 
twee sporen (agrarische omgeving 
en MKB). Met die aanpak zetten wij 
stevig in op realiseren van onze 
ambities voor zon op daken. 
We hebben in de Drentse Energie 
Tafel bijgedragen aan de concept 
Regionale Energie Strategie voor 
onze provincie als RES-regio 
Drenthe. In de concept-RES is 
aangegeven dat Drenthe als RES-
regio een bijdrage van 3,45 TWh 
doet aan de landelijk opgave van 
grootschalige hernieuwbare 
elektriciteitsopwekking op land van 
35 TWh in 2030. In 2020 is met de 
realisatie van zonne-energie 
projecten (zowel op veld als op 
daken) en windenergie het 
opgestelde vermogen aan 
hernieuwbare energie aanzienlijk 
toegenomen en een aantal grote 
projecten zijn in aanbouw. Deze 
gerealiseerde/in aanbouw zijnde 
projecten hebben een 
energieproductie van ca. 1,3 TWh 
(38 % van de RES-bijdrage). 

 
 

 

 

   

Realisatie windopgave van 285,5 
MW 

De realisatie van de windopgave 
vordert. Het windpark Drentse 
Monden en Oostermoer is in 
aanbouw en zal in 2021 
operationeel zijn. De windparken in 
Coevorden zijn gerealiseerd. In 
Emmen is voor één park de 
vergunning definitief en kan de 
bouw in 2021 starten. De overige 
twee windparken lopen grote 
vertraging op als gevolg van het 
netwerkprobleem.  De 
gereserveerde provinciale middelen 
voor de gebiedsfondsen zullen we 
in 2021 beschikbaar stellen. 
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We benutten bestaande 
infrastructuur voor hernieuwbare 
energie 

Er is veel samengewerkt met 
private partijen, netbeheerders en 
EZK om te zoeken naar 
oplossingen voor situaties waarin 
de bestaande infrastructuur niet 
voldoende is. Mede dankzij de 
provincie is er voortgang geboekt 
voor een nieuw 380 kV 
hoogspanningsstation in Zuidoost 
Drenthe. Met dergelijke 
netuitbreidingen wordt bijgedragen 
aan het toekomstige 
energiesysteem. 

   

We wenden onze invloed maximaal 
aan om ervoor te zorgen dat de 
veranderde vraag naar stroom door 
de netwerkbeheerder verwerkt kan 
worden. 

Drenthe is onder meer betrokken bij 
het nut-noodzaak onderzoek van 
een mogelijke upgrade van de 380 
kV Vierverlaten-Randstad. In deze 
nationale discussie behartigen wij 
het Drentse belang van deze 
potentiële uitbreiding. 
Op een andere schaal speelt de 
uitbreiding van het Drentse 
elektriciteitsnet. In overleg met de 
netbeheerders is een voorstel 
gecreëerd om een Routekaart 
netuitbreiding-RES op te stellen. 
Deze routekaart moet sturing geven 
aan de ontwikkeling van het 
elektriciteitsnetwerk en de realisatie 
van de RES ambitie. Dit voorstel 
wordt in 2021 verder uitgewerkt. 
Middels een brief hebben we de 
minister van Economische Zaken 
en Klimaat nogmaals geattendeerd 
op de netcongestie in Noord 
Nederland. Hij heeft toegezegd met 
ons samen te willen zoeken naar 
oplossingen. 

   

 
 

 

 

   

Stimuleren van lokaal 
eigenaarschap van energiebronnen 

We dragen bij aan de doelstelling 
uit het Klimaatakkoord om 50 % 
van de opwek (zon- en 
windenergie) via lokaal 
eigenaarschap te realiseren: 
We hebben de voorbereidingen 
getroffen voor de deelname aan het 
landelijke ontwikkelfonds voor 
energiecoöperaties. In 2021 wordt 
het ontwikkelfonds operationeel. 
Met dit fonds faciliteren we 
energiecoöperaties met 
ontwikkelkredieten in de voorfase 
van een project. Het fonds helpt de 
coöperatieve sector om de eigen rol 
te vergroten in de ontwikkeling van 
grootschalige hernieuwbare 
initiatieven, te professionaliseren en 
om investeringen te versnellen. 

   

 
 

 

 

   

Verkenning of en in welke vorm 
opslag een oplossing kan bieden 
voor de netcapaciteit 

In 2020 hebben we een 
marktconsultatie laten uitvoeren 
naar lokale oplossingen voor 
netcongestie. Dit heeft geleid tot 
een pilot waarbij opslag in een 
Litium-ion accu bij een 
sportvereniging in de praktijk wordt 
toegepast. Mogelijk blijkt hieruit dat 
dit werkbaar is in andere situaties in 
Drenthe en daarbuiten. 

   

 
 

 

 

   

We leveren een bijdrage aan het 
opstellen van een Regionale 
Energie Strategie (RES) voor 
Drenthe. 

Als één van de partners in de 
“Drentse Energie Tafel” hebben we 
bijgedragen aan de concept 
Regionale Energie Strategie 
Drenthe. In de concept RES is de 
Drentse bijdrage aan de landelijke 
doelstelling van 35 TWh duurzame 
elektriciteitsproductie opgenomen. 
De Drentse bijdrage bedraagt ca. 
3,45 TWh. In 2021 wordt de RES 
1.0 vormgegeven en zal die voor 
besluitvorming worden voorgelegd. 
We leveren tevens een bijdrage 
aan de vraagstukken 
warmtetransitie, ruimte en 
participatie binnen de RES Drenthe.
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205102 Het vergroten van de 
kennis over de energietransitie bij 
onze inwoners 

We starten een 
informatiecampagne over het wat 
en hoe van de energietransitie en 
gaan daarover met onze inwoners 
in gesprek. 

- Het onderzoek is in afrondende 
fase. 
- We zoeken via een aanbesteding 
een communicatie-bureau dat aan 
de slag gaat met de communicatie-
aanpak (strategie en uitvoering). De 
selectiefase is nu afgerond en we 
gaan de gunningsfase in.  
 
In plaats van een 
informatiecampagne starten we een 
communicatie-aanpak, op basis van 
gedragsonderzoek, waarin Drenten 
handelingsperspectief wordt 
geboden. Dat onderzoek is in 
afrondende fase. We zoeken via 
een aanbesteding een 
communicatie-bureau dat aan de 
slag gaat met de communicatie-
aanpak (strategie en uitvoering). De 
selectiefase is nu afgerond en we 
gaan de gunningsfase in. We 
verwachten dat de communicatie-
aanpak in de zomer van 2021 kan 
starten.  
 
Daarnaast hebben we via diverse 
projecten van de vier andere 
speerpunten en via het platform 
www.drentheintransitie.nl 
gecommuniceerd over het hoe en 
wat van de energietransitie. Ook 
hierin boden we waar mogelijk 
handelingsperspectief. 

   

205103 Bedrijven investeren in 
projecten gericht op 
energiebesparing, hernieuwbare 
opwek en energie-innovaties 

Bedrijven zijn zich bewust van de 
energietransitie en wat dat voor hen 
betekent. 

Door de procesindustrie te 
stimuleren om grote energiestudies 
uit te voeren, intensiever te meten 
en te monitoren en 
kennisontwikkeling en -uitwisseling 
te faciliteren is het bewustzijn sterk 
toegenomen. Hetzelfde geldt voor 
het MKB. 

   

 
 

 

 

   

Bedrijven investeren in projecten 
gericht op energiebesparing en 
hernieuwbare opwek. 

Zowel de industriële bedrijven als 
de MKB ondernemingen gaan door 
op de eerder ingeslagen weg en 
investeren in energiebesparing in 
productieprocessen en gebouwen. 
Ook gaan de bedrijven door met het 
realiseren van zonnepanelen op 
hun bedrijfsdaken. 

   

 
 

 

 

   

We investeren in handhaving 
richting bedrijven 

De RUD Drenthe heeft bij de 41 
industriële bedrijven, vallend onder 
het provinciaal bevoegd gezag, een 
energietoezichtsbezoek uitgevoerd. 

   

 
 

 

 

   

Bedrijven investeren in energie-
innovaties. 

Mede dankzij het stimuleren van 
energieonderzoek verbetert het 
inzicht in het bestaande 
energiemanagement en mogelijke 
energie-innovaties. De bedrijven 
zetten deze inzichten de komende 
jaren om in investeringen die leiden 
tot energiebesparing en CO2 
reductie. In 2020 hebben we de 
energietransitie aangejaagd met 
een beperkte uitvoeringscapaciteit. 
In 2021 versnellen we deze onder 
meer door een tijdelijke uitbreiding 
van de uitvoeringscapaciteit. 
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205104 Voortzetting Expeditie 
Energieneutraal Wonen 

Voortzetting Expeditie 
Energieneutraal Wonen 

De volgende zaken zijn 
gerealiseerd.  
- Warmtetransitievisies per 
gemeenten zijn opgesteld.  
- 2 Drentse wijken hebben de 
subsidie aardgasvrije wijken 
ontvangen  De rentekorting van het 
warmtefonds heeft tot € 12,5 
miljoen aan 
duurzaamheidsmaatregelen geleid. 
Het Drents energie loket heeft 
22.000 contactmomenten gehad 
met inwoners.  
- Het programma lokaal energie 
Drenthe ontwikkeld, deze start op 1 
januari 2021.  
- Gezamenlijk met de gemeenten is 
er een REE-subsidie van € 2,3 
miljoen voor Drenthe binnen 
gehaald.  
- Er is een rijkssubsidie binnen 
gekomen van € 1,8 miljoen voor 
ondersteuning van verduurzaming 
van maatschappelijk vastgoed. 

   

205105 We geven een Drentse 
invulling aan de waterstofregio 
Noord-Nederland 

Realiseren van projecten rondom 
waterstof met betrokkenheid Drents 
bedrijfsleven 

- QBuzz heeft waterstofbussen 
besteld voor inzet in en rondom 
Emmen voor inzet vanaf 2022 
- Shell heeft een overeenkomst 
gesloten met QBuzz voor de 
levering van waterstof voor deze 
bussen, waarbij ook een 
waterstofstation zal worden 
gebouwd op het GZI terrein in 
Emmen 
- De provincie heeft aan Orange 
Gas uit Leeuwarden een subsidie 
van € 250.000,-- toegekend voor de 
realisatie van een vulpuntennetwerk 
in Drenthe. Hierbij zullen stations 
van het Assense bedrijf Resato 
geplaatst worden in 2021 
- De provincie heeft vier 
waterstofauto's in bedrijf genomen, 
mede gefinancierd uit middelen van 
het Interreg project Hytrec2 
- De provincie heeft een subsidie 
toegekend van ca. € 645.000,-- aan 
de gemeente Hoogeveen voor de 
realisatie van een wijk die met 
waterstof zal worden verwarmd 
- De gemeente Hoogeveen heeft 
daarnaast een subsidie van € 4,3 
mln. ontvangen uit het programma 
aardgasvrije wijken voor het 
overzetten van  
een bestaande wijk van aardgas 
naar waterstofverwarming. De 
hiervoor genoemde Drentse 
subsidie maakt het überhaupt pas 
mogelijk dat dat gedeelte van het 
waterstofproject Hoogeveen wordt 
gerealiseerd. 
- De provincie stelt een subsidie 
van maximaal € 1,645 miljoen  ter 
beschikking uit de 
investeringsagenda plus 2020-2023 
voor de realisatie van een 
waterstoffabriek in Emmen. 
- De provincie heeft een subsidie 
verleend aan de WMD voor het 
uitvoeren van een 
haalbaarheidsstudie voor het 
verduurzamen van pompstations, 
waarbij ook waterstof een rol gaat 
spelen. 
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Beleidsopgave: 5.2 Mijnbouw 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status realisatie met toelichting 

205201 Mijnbouw in Drenthe met 
een groter draagvlak onder de 
lokale bevolking 

In overleg met de Rijksoverheid 
bekijken hoe we tot een planmatige 
afbouw van de gaswinning in 
Drenthe kunnen komen 

Wij drongen aan op wijziging van 
het Mijnbouwbesluit zodat wij actief 
geïnformeerd worden over het niet 
meer in werking zijn van 
mijnbouwwerken en pijpleidingen.  
Wij overlegden over plannen voor 
gebruik van gaswinputten voor 
geothermie in Zuidoost-Drenthe. 

   

 
 

 

 

   

We wenden onze invloed aan voor 
de invoering van een onafhankelijk 
landelijk schadeprotocol . 

Het protocol voor gaswinning kleine 
velden is ingevoerd. Wij 
adviseerden over het protocol voor 
zoutwinning en het overleg over het 
schadeprotocol voor aardwarmte 
(geothermie) is gestart. 

   

 
 

 

 

   

We wenden onze invloed aan voor 
transparante procedures bij 
mijnbouw met grote betrokkenheid 
van inwoners 

In ons overleg met het ministerie 
van Economische Zaken en 
Klimaat, in onze adviezen en in ons 
overleg per mijnbouwbedrijf 
drongen wij aan op verbetering van 
de procedures, van de 
communicatie en van het betrekken 
van omwonenden. 

 
 

 

 

   

Adviezen m.b.t. winningsplannen 
volgens provinciale rol in 
Mijnbouwwet / injectie 
formatiewater. 

Adviezen dan wel zienswijzen 
gestuurd aan de minister van EZK 
betreffende zoutwinning (Nedmag), 
gaswinning (Groningen) en de 
voorgenomen injectie formatiewater 
van de NAM in ZO-Drenthe. 

   

Volgens taak en planning 
uitgevoerd. 

 

 

 

   

 
 

Ontwikkelingen 

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

Drenthe heeft in 2020 met de Energietransitieagenda een ambitieuze agenda neergezet, waarmee 
een forse bijdrage geleverd gaat worden aan de doelstellingen voor 2030. In deze agenda ligt de 
focus op de gebouwde omgeving, MKB&Industrie, Hernieuwbare Energie, Energiesysteem&Waterstof 
en de Communicatie met de Drentse maatschappij over de transitie. 
In 2020 heeft de provincie samen met de Drentse maatschappij gewerkt aan de realisatie van de 
Drentse (concept) RES. Hierin doen de deelnemers een aanbod voor de hernieuwbare 
energieproductieopgave in Drenthe in 2030. Deze opgave leidt tot een significante bijdrage aan de 
nationale CO2 reductiedoelstellingen van 2030. 
In 2020 hebben we een duidelijke start gemaakt met de invulling van de Noordelijke waterstofagenda. 
Hierdoor staat Drenthe nationaal ook in de spotlight als provincie waar innovatieve projecten rondom 
waterstof van de grond komen. 
 
Stimuleren van maximale benutting van zonnepanelen op daken met onder meer een provincie-
brede en planmatige aanpak: 
We zijn samen met betrokken partners gestart met de planmatige aanpak van Zon op dak. Daarvoor 
hebben we nu twee sporen lopen: zon op dak in de agrarische omgeving en zon op dak bij de MKB. In 
2021 werken we samen met onze partners om deze twee sporen tot verdere uitvoering te brengen. 
Ter ondersteuning van de uitvoering hebben wij een Zon op dak tool ontwikkeld. Vooruitlopend op de 
planmatige aanpak zijn in 2020 met ondersteuning van de provincie twee projecten gestart voor zon 
op dak bij mkb in Assen en Hoogeveen. 
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Ondersteunen en faciliteren gebieds-initiatieven vo or zonne- en windenergie binnen de kaders 
van de Omgevingsvisie. Bij kansrijke projecten van derden hebben we een proactieve houding 
ten aanzien van omgeving en participatie: 
 
Bij de initiatieven die passen in ons provinciaal beleid hebben wij bijgedragen vanuit onze provinciale 
rol. Enkele mooie voorbeelden daarvan zijn de “zonneroute A37” en “Zonnepark Nieuw-Buinen, en het 
drijvend zonnepark Beugel in Beilen.  
 
Continuering va het beleid en de uitvoering daarvan  voor bodemenergie (warmte-koudeopslag 
en geothermie). 
De opsporingsvergunning Erica is door het Ministerie EZK verlengd en voor de opsporingsvergunning 
Klazienaveen is de overdrachtsprocedure gestart met een ervaren consortium dat een 
geothermieproject wil ontwikkelen ten behoeve van de tuinders in Klazienaveen. 

 

Op basis van de nieuwe provinciale beleidskaders vo or biomassa wordt het energie uit 
biomassa beleid aangepast: 
Dit proces is gestart in 2020. Resultaat is een startnota waarin de scope en doel zijn vastgelegd. In 
2021 zal uitvoering worden gegeven resulterend in een beleidskader/visie bio-grondstoffen Drenthe 

Beleidsopgave: 5.2 Mijnbouw 

Afgelopen jaar hebben GS ter behartiging van de provinciale belangen diverse malen een reactie 
ingediend bij de minister van EZK op een voorgenomen wijziging van de Mijnbouwwet. Daarnaast is 
voortgang gemaakt in het proces om in ZO-Drenthe tot de ontwikkeling van geothermie te komen. 
  



133 
 

 

Programma 5 wat heeft het gekost 
   1 2 3 4 3-4

 Beleidsopgave eco cat Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

verschil

Lasten   

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

 

  Inkoop 2.547.542 2.850.000 3.280.167 2.680.288 599.879

  Subsidie 2.214.698 0 -82.787 -13.711 -69.076

 totaal beleidsopgave 4.762.240 2.850.000 3.197.380 2.666.577 530.803

 Totaal  4.762.240 2.850.000 3.197.380 2.666.577 530.803

Baten   

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

 

  Ontv. 
bijdragen 

2.000 0 0 0 0

 totaal beleidsopgave 2.000 0 0 0 0

 Totaal  2.000 0 0 0 0

Saldo   4.764.240 2.850.000 3.197.380 2.666.577 530.803

 
 

Toelichting   

Saldo Programma  530.803 
Bestemming resultaat reserves bij programma  

Niet van toepassing  

Totaal verrekend met reserves 0 

Resultaat programma na bestemming reserves  530.803 
 

Toelichting op verschillen begroting en rekening 
 
Lasten 
 

Beleidsopgave: 5.1 Een bijdrage leveren aan de doel stelling van 49% CO2 
reductie in 2030 (t.o.v. 1990)  
 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 530.803,--.  
De voornaamste afwijkingen betreffen: 
 
Doelstelling: Het aandeel hernieuwbare energiebronnen bedraagt 14% in 2020 en 16% in 2023 
Voor het programma Klimaat en Energie is er weliswaar € 530.803,-- onderschreden t.o.v. de 
begroting, maar deze onderschrijding wordt voornamelijk verklaard door een aantal posten uit 
voorgaande boekjaren (vervallen verplichtingen, correctieboeking en lager vastgestelde subsidies). 
Per saldo gaat het daarbij om een positief effect van € 752.970,--. Als we kijken naar de uitgevoerde 
projecten in 2020 dan is daar sprake van een negatief effect ter hoogte van  € 222.167,--. Dit wordt 
veroorzaakt door de latere besluitvorming over de Investeringsagenda Plus 2020-2023. Er is in 
afwachting van deze besluitvorming ingezet om de noodzakelijke activiteiten uit de Energieagenda 
door te zetten vanuit de reguliere programmabegroting. Per saldo is er daarmee sprake van een 
onderschrijding van € 530.803,--. 
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Beleidsopgave: 5.2 Mijnbouw  
 
Niet van toepassing. 
 

Baten 
 

Beleidsopgave: 5.1 Een bijdrage leveren aan de doel stelling van 49% CO2 
reductie in 2030 (t.o.v. 1990)  
 
Niet van toepassing. 
 

Beleidsopgave: 5.2 Mijnbouw  
 
Niet van toepassing. 
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Programma 6: Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig 
 
In de Begroting 2020 schreven we over dit programma: 
 
Cultuur 
In Drenthe gaan we voor een (sociaal) cultureel klimaat waarin toonaangevende kunst- en 
cultuuruitingen een duidelijke plek hebben en waar alle inwoners van alle leeftijden mee kunnen doen. 
Dat begint al vroeg op school waar ’cultuureducatieprogramma’s kinderen al op jonge leeftijd laten 
kennismaken met verschillende vormen van cultuurbeleving. Ook willen we doelgroepen of gebieden 
met een lage participatiegraad verleiden en stimuleren om deel te nemen aan ons cultuuraanbod. We 
letten daarbij op een goede spreiding van ons aanbod. 
Samen met de partners in het veld zorgen wij voor een goede culturele basisinfrastructuur voor het 
behouden, beleven en benutten van ons erfgoed, de ontwikkeling van de kunsten, de bibliotheken en 
de media. Daartoe dragen wij bij aan musea van provinciaal, landelijk en soms internationaal belang 
en onderzoeken we de haalbaarheid van een kernpodium voor popmuziek in Drenthe.  
Jaarlijks terugkerende evenementen op het snijvlak van cultuur en vrijetijdsbesteding, die bijdragen 
aan de gemeenschapszin, ondersteunen wij met subsidie.  
Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen en opgaven. Drenthe 
staat inmiddels bekend om zijn bijzondere locatievoorstellen die tot extra besteding en beleving leiden. 
In navolging van spraakmakende producties als het Pauperparadijs, Jumping Jack en Mammoet, 
zetten wij in op realisatie van tenminste één grote theaterproductie per jaar in onze provincie. 
Talentvolle Drenten willen we stimuleren in hun ontwikkeling zodat ze kunnen aansluiten bij 
professionele gezelschappen en zich kunnen doorontwikkelen naar de top.  
Drenthe is de OER-provincie en rijk bedeeld met cultureel en archeologisch erfgoed. We zijn trots op 
en zorgzaam voor ons erfgoed. Samen met onze erfgoedpartners ontwikkelen we een visie op de 
toekomst van monumentale gebouwen zodat we planmatig werken aan behoud en herbestemming. 
We zetten vol in op de inschrijving van de Koloniën van Weldadigheid als UNESCO Werelderfgoed 
waarbij we ernaar streven deze status in 2020 te verwerven. 
 
Sociale Agenda 
Drenthe is een provincie waar de mensen centraal staan. Waar alle mensen ertoe doen en waar we 
samen werken aan verbetering van de leefbaarheid. Leefbaarheid in vitale dorpen met bereikbare 
voorzieningen als zorg, onderwijs, sport, werk en winkels. In de sociale agenda willen we samen met 
onze partners en inwoners vormgeven aan een concreet actiepakket met innovatieve projecten en 
experimenten met als doel te komen tot een vernieuwende en aanvullende aanpak om de 
leefbaarheid te vergroten. Met als basis de kennis, die we opdoen via het Trendbureau Drenthe, de 
leerstoel bevolkingsdaling en door ons gefaciliteerd onderzoek naar overerfbare armoede en de 
aanpak van laaggeletterdheid. Met de uitvoering van de motie “functieverbreding dorpshuizen” hopen 
we middels experimenten op te halen wat nodig is om het voorzieningenniveau in de dorpen op orde 
te krijgen, zodat inwoners langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen of jongeren 
blijven of terugkeren naar de dorpen. 
Een sociale agenda zorgt voor samenhang in de aanpak en voor effectieve netwerkcontacten met 
gemeenten en stakeholders. We starten niet bij nul. Samenwerking aan toegankelijke en goede zorg 
staat nu al centraal aan de Zorgtafel en in initiatieven zoals de uitvoering aan het convenant 
Dementievriendelijk Drenthe, zorgexperimenten van bewonersinitiatieven en bij het ondersteunen van 
regionale platforms voor ondersteuning van mantelzorg, vrijwilligers en patiënten-participatie. Deze 
samenwerkingsverbanden zetten we voort.  
Meedoen voor iedereen is belangrijk, we bevorderen zowel de (fysieke) toegankelijkheid als inclusie 
op alle gebieden. Speciale aandacht daarbij heeft het terugdringen van laaggeletterdheid en 
beschikbaarheid van de bibliotheekfunctie. 
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Sport 
In Drenthe gebeurt al jaren heel veel met betrekking tot sport. Dat is zelfs ver buiten de provincie 
bekend. Dat blijkt onder andere uit de titels European Community of Sport en UCI Bike Region die 
recent aan Drenthe zijn toegekend. Sport nodigt veel mensen uit om mee te doen en is daarom 
maatschappelijk en economisch van belang. Daarnaast nodigt de prachtige omgeving in Drenthe extra 
uit om te gaan bewegen. Sporten draagt bij aan een betere gezondheid en binding in de 
maatschappij. Dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend en daarom blijven we o.a. met Drenthe 
Beweegt inzetten op meedoen voor iedereen. Sport stimuleert de regionale en lokale economie. Met 
name op het gebied van fietsen en wandelen is Drenthe onderscheidend en van betekenis voor de 
vrijetijdseconomie. Op het gebied van topsport is Drenthe internationaal bekend door het TT-circuit en 
nationaal door eredivisie-voetbalclub FC Emmen. Onze provincie kent uitdagende buitenlocaties zoals 
de VAM-berg. Daarnaast staat Drenthe bekend om bijzondere evenementen op het gebied van 
recreatief fietsen (Drentse Fiets4Daagse), mountainbiken, wielrensport (De Super Prestige en de 
Ronde van Drenthe) en paardensport (CH De Wolden). Zowel kleine als grote(re) bovenregionale 
initiatieven worden ook de komende jaren mede mogelijk gemaakt met onze steun. Sporters zijn 
ambitieus, daarom dragen wij bij aan talentontwikkeling én helpen wij mee om jaarlijks een extra 
bijzonder sportevenement naar Drenthe te halen. Hierdoor blijft sport in Drenthe onze inwoners 
inspireren én worden bezoekers geïnspireerd om naar Drenthe te blijven komen. Vrijwillige inzet is 
voor de sportsector erg van belang. Daarvoor bestaat veel waardering en wij dragen eraan bij om die 
vrijwillige inzet te behouden en waar gewenst professioneel te ondersteunen. 
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Dit is in 2020 aan dit programma gedaan: 
 
Cultuur 
Voor de cultuur in Drenthe was 2020 een tumultueus jaar. De Coronacrisis heeft een grote impact op 
de gehele sector en daarmee op het cultuurbeleid van de provincie. Met de in september 2020 
vastgestelde cultuurnota ‘Cultuur om te delen, 2021-2024’ krijgt de sector de komende vier jaar de nu 
noodzakelijke stabiliteit en duidelijkheid. Op het gebied van de kunsten, musea, cultuureducatie, 
archeologie, cultuurhistorie en monumenten zullen de ontwikkelingen van het afgelopen jaar kort 
worden geschetst. 
Halverwege maart kwam de kunstensector in Drenthe tot stilstand. Alle evenementen die voor het 
voorjaar en de zomer in voorbereiding waren zijn gedurende het jaar afgelast, musea en podia werden 
gesloten en de ontwikkeling van projecten kwam stil te liggen. Dit lot trof ook de vele extra activiteiten 
die gepland waren in het kader van de viering van 75 jaar Vrijheid. Een gedeelte van de budgetten uit 
de Cultuurbegroting is ingezet voor ondersteuning van de sector met behulp van een Noodfonds 
Cultuur. Subsidieaanvragen voor culturele projecten waren de rest van het jaar niet meer mogelijk. Uit 
het Noodfonds Cultuur hebben onder andere musea en theaters in Drenthe steun ontvangen. Omdat 
er in veel gevallen al kosten waren gemaakt voor het organiseren van evenementen of activiteiten, zijn 
we zeer coulant omgegaan met het terugvorderen van subsidies. Ook hebben we een deel van de 
subsidies die bestemd waren voor evenementen op het snijvlak van cultuur en vrije tijd, via de Drentse 
gemeenten ingezet voor behoud van de culturele basisinfrastructuur.  
Bijna alle instellingen hebben binnen hun mogelijkheden geprobeerd om cultuuraanbod toegankelijk te 
houden voor inwoners en bezoekers van Drenthe. Bijvoorbeeld door kleinschalige voorstellingen te 
produceren, online aanbod te maken of extra maatregelen te nemen om bezoekers veilig te kunnen 
ontvangen. Bibliotheken hebben ingespeeld op de coronamaatregelen door een afhaalloket in te 
richten of boeken aan huis te bezorgen. 
Op het gebied van Cultuureducatie blijft de Drentse aanpak succesvol, het aanbod wordt op 94% van 
de basisscholen ingezet. Met name de discipline muziek is op scholen populair, er is in toenemende 
mate aandacht voor taal en literatuur.  
Mede door het rijke culturele aanbod bleek Drenthe in de zomer een aantrekkelijke 
vakantiebestemming, het cultureel en archeologisch erfgoed, het bijzondere landschap, het rijke 
kunstenaanbod en de vele Drentse musea hebben veel mensen verleid tot een bezoek aan Drenthe.  
De erfgoedsector kreeg  in de loop van het jaar steeds meer te maken met de gevolgen van de 
coronacrisis, bij nieuwe investeringen en projecten werd een pas op de plaats gemaakt. Niet alles viel 
stil: er is een onderzoek gestart naar jonge heide-ontginningen en ruilverkavelingen in Drenthe, een 
samenwerking tussen tien gemeenten en de provincie. Erfgoed en duurzaamheid komen steeds meer 
samen, zo is er een werkboek in de maak waar collectieve duurzaamheidsinitiatieven erfgoedwaarden 
kunnen integreren in de planvorming.   
Samen met erfgoedpartners is planmatig gewerkt aan behoud en herbestemming van monumenten. In 
2020 zijn elf projecten financieel ondersteund.  
In januari 2020 is, na een dialoog met het adviesorgaan van het UNESCO Werelderfgoedcomité, het 
herziene nominatiedossier voor de inschrijving van de Koloniën van Weldadigheid als UNESCO 
Werelderfgoed ingediend. Door de pandemie is de besluitvorming een jaar opgeschoven. De 
programmaorganisatie heeft doorgewerkt aan de aanbevelingen van het besluit van het 
Werelderfgoedcomité uit 2018. Ook is een gezamenlijke marketingaanpak afgesproken: de Koloniën 
van Weldadigheid in Nederland en Vlaanderen gaan samen één verhaal vertellen aan het 
(internationale) publiek met aandacht voor wat elke plek uniek maakt. Marketing Drenthe gaat dit voor 
het Nederlandse deel uitvoeren. Voor de betekenis van het immaterieel erfgoed van de Koloniën van 
Weldadigheid hebben de bezoekerscentra in de Koloniën in 2020 het Europees Erfgoedlabel 
verworven. De uitreiking daarvan is door corona uitgesteld. 
De Drentse bibliotheken hebben zich in de coronatijd geprofileerd als klant- en servicegericht en zich 
ondanks de perioden van verplichte sluiting van bibliotheken veerkrachtig getoond: met de 
thuisbezorgservice, door te bellen met eenzame ouderen (Midden-Drenthe en Westerveld) en door 



138 
 

meer digitale diensten aan te bieden. Waar mogelijk en gewenst zijn de bibliotheken hierin 
ondersteund door provinciale ondersteuningsinstelling Biblionet Drenthe. 
 
Sociaal 
De ondersteunings- en kennisinstellingen CMO STAMM/ Trendbureau Drenthe, Zorgbelang Drenthe, 
Sport Drenthe, B.O.K.D. hebben in 2020 per juli extra budget ontvangen om extra taken binnen de 
sociale agenda uit te voeren. Deze taken zijn in de werkplannen opgenomen en zijn structureel binnen 
de looptijd van de Sociale Agenda. Stichting Leren en Leven is toegevoegd, omdat ze kennis en 
ondersteuning bieden op het nieuwe thema Onderwijskwaliteit binnen de agenda. In 2020 is er geen 
gebruik gemaakt van de subsidieregeling Leefbaarheid en Krimp. Binnen de reguliere projecten wordt 
wel steeds gewerkt vanuit de vraag van de samenleving. Per 2021 gaan we daarom werken met een 
nieuw instrument voor nieuwe initiatieven vanuit de samenleving: de alliantieprojecten. 
 
Sport 
Het sportjaar ging anders dan verwacht. Desalniettemin heeft Drenthe zich laten zien als sportieve 
provincie. Vanaf het moment dat de eerste corona-maatregelen van toepassing werden, was het 
programma "Drenthe Beweegt Binnen" op tv, om hiermee een passend alternatief te bieden voor de 
uitgevallen beweegactiviteiten. En zodra het kon werden er evenementen georganiseerd, binnen de 
anderhalve-meter maatregelen. Het NK Wielrennen was uitgebreid op tv te zien. En tijdens de aftrap 
van de Nationale Sportweek hebben de gemeenten samen met de provincie de aftrap gegeven voor 
het meerjarenbeleidsprogramma "Drenthe, samen gezond in beweging".  

 
Successen 
 
Cultuur: 
- Cultuurnota 2021-2024 vastgesteld. 
- Het Rijk heeft besloten om voor deze periode Peergroup, Garage TDI, Puppet International, 
FestiValderAa, Art of Wonder en het Drents Museum jaarlijks te steunen. Daarnaast komen er extra 
Rijksmiddelen voor versterken culturele infrastructuur in Drenthe. Ook is het Plan ‘Cultuureducatie 
met Kwaliteit 2021-2024’ vastgesteld. Het Rijk draagt jaarlijks 50% van het budget bij. 
- Europees Erfgoedlabel voor Koloniën van Weldadigheid. 
- Instellen noodfonds cultuur: ter behoud van culturele infrastructuur Drenthe. 
- Inventarisatie onder- en bovengronds erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog in Drenthe afgerond. 
- 11 restauraties/herbestemmingen gefinancierd middels een subsidie in de vorm van een geldbedrag 
en/of in de vorm van een laagrentende lening. De werkzaamheden betreffen restauratie, renovatie, 
verduurzaming en verbouw waarvan 10 projecten geschikt als praktijkopleidingsplaats voor leerlingen 
in de bouw en installatie. 
 
Sociale agenda: 
- De Sociale Agenda 2020-2024 is opgesteld en in uitvoering gebracht. 
- De Adviescommissie Sociale Agenda is geïnstalleerd en heeft de 1e adviezen uitgebracht. 
- De onderwijsmonitor is opgeleverd. 
- De uitvoering van de Motie functieverbreding dorps- en buurthuizen heeft geresulteerd in een 
subsidieregeling waar 16 dorps- en buurthuizen gebruik van maken. Ondanks Corona zijn deze 
dorpshuizen mede door deze regeling hun functies uit gaan breiden met sport, cultuur en zorg. 
- Alle Drentse gemeenten maken gebruik van de regeling dorpsinitiatieven. 
- De onderzoeken naar intergenerationele armoede en laaggeletterdheid zijn voltooid. 
- De vrijwilligersprijs is op 8 december 2020 online uitgereikt. 
- Het Trendbureau heeft verschillende onderzoeken gedaan naar de gevolgen van de coronacrisis. 
 
Sport: 
- Drenthe Beweegt Binnen dagelijks tijdens corona-crisis op RTV Drenthe. 
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- Ondanks uitdagende omstandigheden is het gelukt om het NK Wielrennen te organiseren op de 
Vam-berg. Als één van de eerste evenementen tijdens de versoepelingen van de coronamaatregelen, 
zorgde het NK in de zomer voor veel enthousiasme bij de wielersport en in Drenthe. 
 
Knelpunten 
 
Cultuur: 
- De coronamaatregelen hebben een grote impact op de culturele sector, onder andere door de 
sluiting van theaters en musea en het niet doorgaan van evenementen en het programma ’75 jaar 
vrijheid’. 
- De toekomst is voorlopig nog zeer ongewis. 
- Besluitvorming rondom de inschrijving van de Koloniën van Weldadigheid als UNESCO 
Werelderfgoed is verplaatst naar 2021. 
- Door de coronacrisis is vrijwilligerswerk minder vanzelfsprekend. Het zal moeten blijken of en hoe 
instellingen en verenigingen die afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers daar extra hinder van 
ondervinden. 
 
Sociale agenda: 
- De subsidies in het kader van de subsidieregeling functieverbreding Dorps- en buurthuizen zijn 
beschikt en uitgegeven. De pilot loopt tot eind 2021/begin 2022. Wellicht is er t.g.v. van corona 
verlenging van deze termijn nodig. 
- Corona heeft het opzetten van projecten en activiteiten in het kader van Regenboogprovincie lastig 
gemaakt. In 2021 hopen we dat er weer meer mogelijk wordt. 
 
Sport:  
- De coronamaatregelen hebben grote impact gehad op diverse sportactiviteiten en evenementen. 
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Toelichting programma 
Kunst, cultuur en geschiedenis vinden we overal om ons heen. Een culturele identiteit en culturele 
voorzieningen maken een provincie aantrekkelijk om in te wonen, werken en recreëren. De provincie 
zet zich in voor het behoud en de ontwikkeling van deze culturele identiteit en zorgt ervoor dat 
culturele voorzieningen goed toegankelijk zijn en blijven. De provincie richt zich onder andere op het 
behoud, ontwikkeling en herbestemming van het culturele erfgoed. De provincie is daarnaast 
verantwoordelijk voor monumentenzorg en cultuureducatie voor jongeren en ondersteunt gemeenten 
bij taken op het terrein van erfgoed en archeologie. 

 
Stand resultaten 
Van de resultaten binnen dit programma is hier de status van de resultaten weergegeven. Op 
resultaatniveau is de afwijking toegelicht binnen de doelstelling. 
 

 

 
Lasten  Baten  

23.639.042 -2.859.176 
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 1 2 3 4 (3-4)

 Realisatie
 2019

Primitieve 
begroting 2020

Begroting 2020 na 
wijziging

Realisatie 2020 Verschil

Totaal lasten 20.286.773 23.717.323 24.211.999 23.639.042 572.957

Totaal baten -3.546.380 -2.621.926 -1.990.926 -2.859.176 868.250

Saldo 16.740.393 21.095.397 22.221.073 20.779.866 1.441.207

 

Beleidsopgave: 6.1 Oog voor cultureel erfgoed 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status realisatie met toelichting 

206101 De erkenning door 
UNESCO van de Koloniën van 
Weldadigheid als werelderfgoed 

Het nominatiedossier voor de 
verkrijging van de UNESCO-status 
is ingediend bij de UNESCO-
organisatie in Parijs voor 
besluitvorming in 2020 

Herzien nominatiedossier volgens 
planning in januari ingediend. 

   

 
 

 

 

   

UNESCO heeft een positief besluit 
genomen over de toekenning van 
de Koloniën van Weldadigheid als 
Werelderfgoed 

UNESCO heeft nog geen besluit 
genomen. 

   

Herziene nominatiedossier is 
ingediend, maar 
besluitvorming is een jaar 
opgeschoven. Naar 
verwachting wordt zomer 
2021 besloten over de 
Koloniën van Weldadigheid. 

 

 

 

   

206102 Het cultuurhistorisch 
erfgoed en de economische 
draagkracht in de Koloniën van 
Weldadigheid zijn verder ontwikkeld 

Integrale gebiedsontwikkeling in 
Frederiksoord e.o. en Veenhuizen is 
gerealiseerd volgens 
uitvoeringsprogramma's. Denk aan 
herbestemming, aantrekken 
passende economische functies en 
landschapsmaatregelen 

- In Frederiksoord-Wilhelminaoord 
is met de gemeente en 
Maatschappij van Weldadigheid 
samengewerkt aan de uitvoering 
van het Kolonieplan. Dit leidde tot 
diverse publieksprojecten.  
- In Veenhuizen zijn nieuwe 
projecten opgestart, o.a. de 
Pauperparadijs-Luistertocht en de 
publicatie ‘Veenhuizen, over de 
methoden en impact van 7 jaar 
samenwerking met de Design 
Academy Eindhoven’. 
- Het Landinrichtingsplan 
Veenhuizen is door de 
Landinrichtingscommissie ter 
vaststelling aangeboden aan GS. 

   

 
 

 

 

   

Samen met het Rijk en de 
gemeente Noordenveld zijn 
afspraken gemaakt over de 
vervreemding van het overtollig 
gestelde Rijksvastgoed in 
Veenhuizen 

Vervreemdingsproces loopt, 
verwachte overdracht aan nieuwe 
eigenaar 2021. 

   

 
 

 

 

   

206103 Belangrijke archeologische 
c.q. cultuurhistorische waarden van 
Drenthe zijn als onderligger 
gebruikt voor ruimtelijke en 
economische ontwikkelingen 

Op tenminste 1 nieuwe plek is 
archeologische informatie verbeeld 
en ontsloten 

- Beleefpunt Assen geopend (12 
maart 2020). 
- Beleefpunten Westerveld, De 
Wolden in uitvoering. 
- Beleefpunten Tynaarlo, 
Coevorden, Midden-Drenthe in 
voorbereiding. 
- Beleefpunten Emmen, Meppel, 
Hoogeveen vooralsnog uitgesteld 
om extra geld te genereren voor het 
Corona Noodfonds Cultuur. 

   

 
 

 

 

   

206104 Beter vestigings-, woon-, 
en leefklimaat voor bedrijf en 
individu (door culturele 
investeringen die leiden tot 
toonaangevende kwaliteit) 

Ten minste drie monumentale of 
karakteristieke panden of ruimtelijke 
ensembles zijn op economisch 
verantwoorde wijze behouden, 
ontwikkeld en herbestemd 

12 monumentale/karakteristieke 
panden worden gerestaureerd al of 
niet in combinatie met een 
herbestemming. 

   

 
 

 

 

   

206105 Samen met gemeenten en 
uitvoeringspartners de zorg voor en 
kwaliteit van het cultureel erfgoed 
versterken 

De Erfgoedverkenning samen met 
gemeenten heeft geleid tot 
afspraken over ambities en 
concrete projecten op het gebied 
van cultureel erfgoed, van gebouw 
tot gebiedsniveau 

De Erfgoedverkenning (afgerond in 
2019) heeft geleid tot een aantal 
allianties met gemeenten en 
projecten (Terug in Drenthe). 
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Cultuurhistorische en 
archeologische opgaven en thema's 
zijn verkend, gedeeld en 
toepasbaar gemaakt voor beleid en 
inspiratie 

De inventarisatie van onder- en 
bovengronds Tweede Wereldoorlog 
erfgoed in Drenthe is uitgevoerd en 
afgerond. De interactieve digitale 
kaart wordt toegankelijk gemaakt 
voor de gemeenten. 
 
Gezamenlijke opdracht verstrekt 
door provincie en 10 gemeenten, 
waarmee de karakteristieken van 
jonge heide-ontginningen en 
ruilverkavelingen, én hun 
toepasbaarheid bij ruimtelijk-
maatschappelijke opgaven worden 
onderzocht. 

   

De wettelijke taken archeologie zijn 
uitgevoerd 

De wettelijke taken archeologie zijn 
uitgevoerd. 

   

 
 

 

 

   

Samen met partners ontwikkelde 
visie op de toekomst van 
monumentale gebouwen. 

Het ‘erfgoedveld’ 
(partners/stichtingen die behoud 
van monumenten hoog in hun 
vaandel hebben staan) heeft in 
afstemming met de provincie een 
Erfgoedmanifest opgesteld dat als 
een visie is vertaald in de 
Cultuurnota 2021-2024. 

   

 
 

 

 

   

Ondersteuning van het ontwikkelen 
van een kerkenvisie binnen het 
nationale 
samenwerkingsprogramma 
Religieus Erfgoed. 

Het ontwikkelen van een 
kerkenvisie is ondersteund. 

   

 
 

 

 

   

206106 Er wordt een actief netwerk 
voor het Drentse erfgoed 
onderhouden waarin 
kennisontwikkeling, overdracht van 
informatie en innovatie voor publiek 
centraal staan 

(Im)materieel erfgoed is digitaal 
ontsloten voor (her)gebruik door 
brede doelgroepen 

Erfgoed is digitaal ontsloten. 
   

 
 

 

 

   

Digitaal ontsluiten content 
Erfgoedlijnen via website Terug 
naar Drenthe 

- Opname diverse nieuwe verhalen 
uit de geschiedenis van Drenthe. 
- Samenwerkingen gerealiseerd ter 
verbreding van het cultureel 
aanbod. 
- Marketingcampagnes opgezet om 
Terug in Drenthe te verankeren als 
cultuur-toeristisch product. 

   

 
 

 

 

   

Er is een actief netwerk voor het 
Drentse erfgoed gerealiseerd 
waarin kennisontwikkeling, 
overdracht informatie en innovatie 
centraal staat. Hierbij worden 
bestaande producten op provinciale 
schaal doorontwikkeld en nieuwe 
producten opgeleverd 

Drents Archief, inclusief het 
Regionaal Historisch Centrum en 
het Archeologisch Depot in Nuis, 
hebben de prestatieafspraken 
uitgevoerd conform het Programma 
van Eisen 2020. 

   

 
 

 

 

   

206107 Het aardkundig en 
cultuurhistorisch erfgoed is 
zichtbaarder voor bezoekers 

Geopark de Hondsrug is 
doorontwikkeld conform het 
jaarprogramma (o.a. beleving van 
oude routes en landschapsvisie) 

- Expositie ‘Boeren op de 
Hondsrug’ in nieuw 
museumgebouw De Nabershof, 
daarbij behorende fietsroute ‘Toer 
langs de Boer’ met twee 
bezoekboerderijen.  
- Boek 'Hondsrug, Landschap van 
Eeuwen'. 
- Opening Ambachtswinkel in 
Dalen, folder ‘Hondsrug herbergt 
ambachten’. 
- Startbijeenkomst educatie over 
Sustainable Development Goals. 
- Tweetalige Magazine en placemat 
met kaart en highlights van de 
Hondsrug en TERRA.vita. 

   

 
 

 

 

   

Interreg-project samenwerking met 
geopark TERRA.vita 

Diverse promotie-uitingen 
opgeleverd, waaronder een 
gezamenlijke promotiefolder en 
placemat.  
Filmopnames gemaakt voor de 
gebiedsfilm en de lange 
afstandswandeling die beide 
gebieden verbindt, het 
Hondsrugpad/de Hünenweg, is 
nagenoeg gereed. 
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Beleidsopgave: 6.2 Cultuur en evenementen 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status realisatie met toelichting 

206201 Culturele investeringen De provinciale bijdrage voor de 
verbouwing van 
Herinneringscentrum Kamp 
Westerbork is gerealiseerd 

De provinciale bijdrage van € 1 
miljoen wordt meegenomen naar 
2021. Het Herinneringscentrum 
Kamp Westerbork is nog bezig met 
de planvorming, vergunningen en 
de fondsenwerving voor de 
vernieuwbouw. De verwachting is 
dat er in 2021 een plan ingediend 
wordt. 

   

In verband met de gevolgen 
van COVID-19 heeft het 
Herinneringscentrum Kamp 
Westerbork minder grote 
stappen kunnen zetten voor 
de verbouwing dan gewild. 

 

 

 

   

Verbouwing Café Krul (Drents 
Museum) is gerealiseerd 

Nieuwe bar brasserie Pingo 
feestelijk geopend (24 september 
2020). 

   

 
 

 

 

   

206202 Aantrekken van provinciale 
en (inter)nationale bezoekers van 
podiumkunsten en beeldende 
kunsten 

Toonaangevende professionele 
podiumkunsten (poppodia, 
projecten, gezelschappen en 
festivals) zijn, verspreid over de 
provincie, ondersteund 

Vanaf half maart zijn de meeste 
instellingen grotendeels gesloten en 
de meeste culturele activiteiten en 
festivals afgelast. Wel uitgevoerd 
zijn:  
- opening van snelloket voor kleine 
coronabestendige projecten, 
waardoor uitvoering 21 culturele 
activiteiten mogelijk werd. 
- financiële noodsteun aan theaters, 
musea, provinciale instellingen en 
gezelschappen. 
- lobby en verwerving extra 
noodsteun van het rijk voor 
culturele infrastructuur.  
- lobby en verwerving subsidies uit 
landelijke kunstenfondsen (voor 
PeerGrouP, Garage TDI, Art of 
Wonder, Festival der Aa en Puppet 
International). 

   

Een aantal van de geplande 
activiteiten die waren 
uitontwikkeld zijn 
doorgeschoven naar volgend 
jaar en behoeven geen 
nieuwe subsidiëring. Er zijn 
coulancemaatregelen 
getroffen voor kosten die in 
het culturele veld zijn 
gemaakt voor de ontwikkeling 
van activiteiten die dit jaar 
niet zijn uitgevoerd. 

 

 

 

   

Tenminste één grote 
(theater)productie per jaar in onze 
provincie 

Er hebben geen grote 
theaterevenementen 
plaatsgevonden. 

   

Twee grote producties die zijn 
gepland en uitontwikkeld: ‘De 
Bom’ van PeerGroup 
(Havelterberg) en ‘Aan de 
Andere Kant - deel III’ (Kamp 
Westerbork) zijn uitgesteld 
i.v.m. corona en zullen - 
hoogstwaarschijnlijk in een 
kleinschaliger vorm - worden 
uitgevoerd in 2021. 

 

 

 

   

Er zijn minstens twee kunstobjecten 
in de openbare ruimte gerealiseerd 
verspreid over de provincie 

Eén van de kunstwerken 
(Vonkentunnel van Hans Muller) is 
opgeleverd en onthuld in de 
voetgangerstunnel bij het station in 
Coevorden. 

   

Het kunstwerk Opgehaalde 
Herinnering, van Andre 
Pielage zou worden geplaatst 
in Wilhelminaoord. De 
plaatsing van het kunstwerk is 
meerdere keren uitgesteld 
vanwege corona en 
problemen met de fundering. 
De funderingsproblemen zijn 
inmiddels opgelost. De 
verwachting is nu dat het 
kunstwerk binnenkort 
geplaatst kan worden en 
onthuld wordt in het voorjaar 
van 2021. 

 

 

 

   

Viering 75 jaar bevrijding in Drenthe 
in 2020 

Opstarten van het programma is 
voltooid, projecten zijn ontwikkeld 
i.s.m. gemeenten en subsidies zijn 
beschikt. Start uitvoering was 
gepland vanaf maart-april.  Alle 
grootschalige evenementen zijn 
gecanceld. Enkele kleinere 
evenementen hebben doorgang 
kunnen vinden. 

   

Bijna alle programmering 
vanaf half maart is uitgesteld 
en op onderdelen opnieuw 
gepland voor 2021. 

 

 

 

   

Subsidie voor jaarlijks terugkerende 
evenementen op het snijvlak van 
cultuur en vrijetijdsbesteding, die 
bijdragen aan gemeenschapszin 

86 evenementen ontvangen 
jaarlijks een subsidie van de 
provincie. In 2020 gingen veel 
evenementen niet door, 
organisaties ontvingen uit coulance 
de helft van het begrote bedrag. 
Het resterende budget is, 
aangevuld met middelen vanuit de 
Stelpost Corona, ingezet voor 
noodsteun aan de lokale culturele 
infrastructuur via de Drentse 
gemeenten. 

   

 
 

 

 

   

206203 Doorontwikkeling 
Cultuurbeleid 

De uitkomsten van de 
cultuurmonitor zijn en worden benut 
voor beleidsontwikkeling 

Cultuurmonitor editie 2 
gepresenteerd (februari 2020). 
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Een nieuwe Cultuurnota voor de 
beleidsperiode 2021-2024 

Cultuurnota 2021-2024 vastgesteld. 
 

 

 

 
   

206204 Behouden en bevorderen 
van het gebruik van de Drentse 
streektaal 

Tenminste twee literaire producten 
en evenementen zijn door Huus van 
de Taol opgeleverd, 
muziekproducties met Drentse taal 
zijn gerealiseerd en het Drents in 
het basisonderwijs is gestimuleerd 

- Publicaties van Jan van Ginkel, 
Klaas Koops en Leny Hamminga. 
- Zes uitgaven tijdschrift Zinnig. 
- Drents letterkundig tijdschrift 
ROET vier keer verschenen. 
- Website www.wiesneus.nl verder 
doorontwikkeld. 

   

Het Drèents Liedtiesfestival 
heeft geen doorgang kunnen 
vinden. 

 

 

 

   

Het Drents wordt gestimuleerd en 
geborgd door de activiteiten en de 
opgeleverde literaire producten van 
het Huus van de Taol 

Conform. 
   

 
 

 

 

   

Het Drents in het basisonderwijs 
wordt ondersteund 

Het project Bevordering Drents en 
Duits gaat met het schooljaar 2020-
2021 het laatste jaar in. Het project 
wordt in 2021 afgerond. 

   

 
 

 

 

   

206205 De culturele ontwikkeling 
van leerlingen is versterkt 

Op meer dan 90% van de Drentse 
basisscholen wordt cultuuronderwijs 
geborgd waarbij de vraag van de 
school centraal staat. 

Op 94% van de Drentse scholen 
wordt cultuuronderwijs geborgd. 

   

 
 

 

 

   

Scholen, aanbieders, steun- en 
kennisinstellingen in Drenthe 
pakken hun verantwoordelijkheid 
voor cultuuronderwijs. Dit leidt tot: 
teambrede deskundigheid in de 
scholen, ontwikkeling van 
doorlopende culturele leerlijnen en 
een betere afstemming van de 
culturele omgeving op de culturele 
ontwikkeling van leerlingen 

99% van de scholen die aan het 
programma Cultuureducatie met 
Kwalteit deelnemen heeft de 
monitor 2020 ingevuld. 4 scenario’s 
geven betekenis aan de 
kwaliteitsontwikkeling die scholen 
doormaken op het gebied van 
deskundigheid, visie, doorlopende 
leerlijn en netwerk. Het gemiddelde 
Drentse scenario is 2.6 (een stijging 
van 0.1). Er is vooral toename in 
scenario 3 en 4. 

   

 
 

 

 

   

206206 Bevorderen van 
toegankelijkheid van kunst- en 
cultuuruitingen, kennis, en 
informatie 

Talentontwikkeling op de gebieden 
jeugdtheater, (pop)muziek en 
beeldende kunst 

Drentse Talentprijs cultuur in 
combinatie met de uitreiking van de 
Grote Culturele Prijs van Drenthe 
en de Drentse Anjerprijs van het 
Prins Bernard Cultuurfonds:100 
aanmeldingen voor alle drie de 
prijzen, 6 genomineerden, 3 prijzen, 
1 prijsuitreiking. 

   

 
 

 

 

   

Innovatie van bibliotheken wordt 
gestimuleerd en ondersteund t.b.v. 
een goede spreiding en een 
passend aanbod aan 
bibliotheekfuncties 

Een deel van de innovatieprojecten 
van het netwerk Drentse 
bibliotheken wordt, al dan niet in 
gewijzigde vorm, doorgeschoven 
naar 2021. Enkele projecten die in 
2020 startten: het succesvolle 
scholingstraject community librarian 
(digitaal), het geheugenkabinet – 
het organiseren van collectie en 
activiteiten gericht op het 
informeren over dementie en het 
geheugen (eerst kleinschalig), 
naschoolse activiteiten voor 
scholieren (afronding voorzien 2de 
helft van schooljaar 2020-2021). 

 
 

 

 

   

Professionals, amateurs en (jonge) 
talenten maken gebruik van de 
kennis, informatie, bemiddeling, 
innovaties en adviezen van K&C 
Drenthe 

45.000 bezoeken website K&C, 
10% groei op Twitter, Instagram en 
Facebook en 10% groei op de 
project-facebook-pagina’s. De 
nieuwsbrief K&C heeft in totaal 
ongeveer 2500 abonnees 

   

 
 

 

 

   

Culturele activiteiten vinden 
verspreid over Drenthe plaats 

Twee grote poplabproducties en 
een aantal kleinere evenementen 
verspreid over Drenthe. 
Internationalisering: 2 Drentse acts 
op Duits podium, tentoonstelling 
Grenzkultur. 
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206207 Effectiever en efficiënter 
cultuurbeleid op noordelijk 
landsdeelniveau 

Op noordelijke schaal zijn, 
geografisch verspreid, diverse 
programma’s uitgevoerd. 
Bijvoorbeeld talentontwikkeling voor 
jongeren 

Talenten uit Drenthe zijn door 
noordelijke culturele instellingen 
begeleid in hun carrières, zakelijk 
en inhoudelijk, en kregen een 
presentatieplek op (grote) podia 
zoals Eurosonic en 
Bevrijdingsfestivals (popmuziek), 
theaters (urban, theater, dans) en 
tentoonstellingsruimtes (beeldende 
kunst). Met steun van het Filmfonds 
startte de Filmhub Noord om ervoor 
te zorgen dat filmeducatie een 
structurele plek in het onderwijs 
krijgt. En K&C startte samen met de 
RuG de Proeftuin Nieuw Publiek 
om te onderzoeken wat mensen 
tegenhoudt om voorstellingen en 
culturele evenementen te 
bezoeken. Daarop volgen 
experimenten met nieuwe vormen 
van aanbod, publieksbereik en 
beleid. 

   

206208 Meer kunst en 
cultuuruitingen zijn verbonden aan 
maatschappelijke doelen 

Cultuurhistorie zorgt voor 
geïnspireerde plannen en kan 
helpen bij maatschappelijke 
opgaven, zoals sociale cohesie, 
leegstand, krimp en duurzaamheid 

Werksessie en tussenstand van 
onderzoek naar karakteristieken 
van dorpshuizen die zich bij de 
BOKD gemeld hadden voor 
begeleiding bij verduurzaming. 
Eerste concept opzet werkboek 
collectieve 
verduurzamingsinitiatieven 
(samenwerking van o.a. 
Hanzehogeschool, Het Oversticht 
en Dijkoraad), waarin de omgang 
met gebouwde en landschappelijke 
erfgoedwaarden geïntegreerd 
kunnen worden in een 
verduurzamingsplan. 

   

Beide projecten hebben 
vertraging opgelopen en 
zullen naar verwachting 
voorjaar 2021 opgeleverd 
worden. 

 

 

 

   

Uitvoering Podium Platteland: 
producties in dorpen en wijken 
opgezet met amateurs, 
professionals en bewoners 

Diverse aanvragen voor projecten 
zijn toegekend. Uitvoering van de 
meeste activiteiten is gestopt vanaf 
half maart. 

   

Geplande activiteiten zijn 
doorgeschoven naar volgend 
jaar of gaan niet door. Er zijn 
coulancemaatregelen 
getroffen voor kosten die zijn 
gemaakt voor de ontwikkeling 
van activiteiten die dit jaar 
niet zijn uitgevoerd. 

 

 

 

   

 
Beleidsopgave: 6.3 Sociaal Drenthe voor iedereen 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status realisatie met toelichting 

206301 Integrale aanpak van 
leefbaarheid zowel Drenthe breed 
als gebiedsgericht 

Stimuleren bewonersprojecten 
mede door uitvoering regeling 
dorpsinitiatieven. 

Het beoogde bedrag van €600.000 
is verleend aan alle gemeenten 
conform de regeling. 

   

In 2020 kon iedere Drentse 
gemeente €50.000 aanvragen 
voor deze subsidieregeling. 
Iedere gemeente heeft dit ook 
gedaan. 
Het bedrag diende voor 31 
december 2020 uitgegeven te 
worden. Vanwege Corona is 
deze voorwaarde 
opgeschoven naar 31 
december 2021. 
Over de onderliggende 
(behaalde) doelstellingen van 
dit resultaat wordt in Q1 2021 
gerapporteerd in een 
tussentijdse rapportage en 
voor 1 april 2023 
gerapporteerd in een 
eindrapportage. 
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Uitvoering Motie functieverbreding 
dorpshuizen. 

16 Dorpshuizen (van de 25) zijn 
doorgegaan met het maken van 
plannen om te komen tot 
functieverbreding. In de zomer 
hebben zij hun 
experimenteergelden ontvangen. 
Nu is het zorg om te komen tot 
uitvoering. Voor het ene dorpshuis 
lijkt dit beter te gaan (zelfstandig), 
dan voor het andere. Ook in relatie 
tot de corona-situatie waar we 
inzitten. Met de begeleidende 
organisaties, BOKD, Biblionet, 
Zorgbelang en K&C Drenthe wordt 
gekeken wat er nodig is, zodat er 
maatwerk geleverd kan worden. 
BOKD is intussen gestart met 
onderzoek en monitoring. 

   

De Sociale Agenda 2020-2024 De sociale agenda is opgesteld en 
in uitvoering gebracht. 

   

 
 

 

 

   

Ondersteuning gemeenten bij 
aanpak (intergenerationele) 
armoede 

De gemeenten zijn ondersteund in 
hun beleid, deelname VDG 
kerngroep Armoede en Schulden 
en een subsidieaanvraag :Kom uit 
je Schuld" is gerealiseerd. 

   

 
 

 

 

   

Kennis vergroten door bijdragen 
aan de Leerstoel Bevolkingsdaling 
voor Noord-Nederland. Daarnaast 
onderzoek intergenerationele 
armoede, laaggeletterdheid en 
voortzetten van de 
leefbaarheidsmonitor 

We hebben bijgedragen aan de 
Leerstoel Bevolkingsdaling Noord 
Nederland en de genoemde 
onderzoeken en monitor zijn 
opgeleverd volgens afspraak. 

   

 
 

 

 

   

Ondersteunen en faciliteren 
ondersteunings- en 
kennisinstellingen CMO STAMM/ 
Trendbureau Drenthe, Zorgbelang 
Drenthe, Sport Drenthe, B.O.K.D., 
Kennisnetwerk Krimp Noord-
Nederland 

De boekjaarsubsidies van diverse 
organisaties zijn in het kader van de 
sociale agenda in 2020 uitgebreid. 

   

 
 

 

 

   

206302 Kwaliteit van wonen en 
leefgebieden op peil houden 

Aandacht in Woonagenda voor 
toekomstbestendig wonen, 
veiligheid, toepassing nieuwe 
zorgtechnologie 

In de Woonagenda is ruim 
aandacht besteed aan het 
onderwerp toekomstbestendig 
wonen, het is namelijk één van de 
vijf hoofdthema’s van de 
Woonagenda. De provincie is 
voornemens bij te dragen aan 
verdere bewustwording alsook 
ondersteuning van concrete pilots. 
Dit doet de provincie niet alleen, 
hierbij wil de provincie optrekken 
met samenwerkingspartners die 
zich op het snijvlak wonen en zorg 
bevinden. 

 
 

 

 

   

206303 Bereikbaar houden van 
(bovenlokale)voorzieningen voor 
alle inwoners en behouden van de 
vitaliteit van kernen 

Initiatieven uit de samenleving die 
leefbaarheid bevorderen blijven we 
ondersteunen 

De sociale agenda is er in zijn 
geheel op gericht om de opgaven in 
de samenleving te ondersteunen. 
Daartoe zijn deze opgaven samen 
met alle relevante partijen 
omschreven en voorzien van 
doelstellingen en ambities, waar de 
sociale agenda op kan faciliteren en 
ondersteunen. Initiatieven uit de 
samenleving worden ondersteund 
in de vorm van subsidiëring van 
alliantieprojecten. 

   

 
 

 

 

   

Bijdragen aan een toegankelijke en 
toekomstbestendige 
bibliotheekfunctie 

Conform. 
   

 
 

 

 

   

206304 Kwaliteitsverbetering 
onderwijs en anticiperen op krimp in 
het onderwijs 

Voorzetten Onderwijsmonitor van 
het Trendbureau Drenthe en 
faciliteren van de Regiegroep 
Drentse Onderwijskwaliteit 

 De onderwijsmonitor is volgens 
planning opgeleverd en de 
regiegroep is ondersteund. 
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Samen met onderwijsbesturen en 
gemeenten gevolgen van krimp 
signaleren en monitoren in de 
stuurgroep Onderwijs en Krimp. 
Waar nodig lobby starten. 

De stuurgroep Onderwijs en Krimp 
is in 2020 minder dan gepland 
bijeengekomen, vergaderingen zijn 
na de zomer online voortgezet. 
Desalniettemin is er onderling goed 
contact binnen en tussen 
schoolbesturen, het ministerie van 
OCW en provincie. Het aantal 
jongeren zal de komende jaren in 
Drenthe bovengemiddeld sterk 
dalen, dit is de komende periode 
een aandachtspunt binnen het PO, 
VO, MBO, HBO en WO. De 
stuurgroep volgt de ontwikkelingen 
op de voet, signaleert knelpunten 
en zorgt voor de uitwisseling van 
kennis. 

   

Versterken onderwijskansen voor 
kinderen in het primair onderwijs 
(overgangen voorschool – po en po-
vo). Zorgen dat Drentse kinderen de 
meest geschikte opleiding volgen 
en hun kansen benutten. 

Project Kansen4Kinderen in de 
Regiodeal Zuid - Oost Drenthe 
Hardenberg gestart met 4 
deelprojecten in 50 po scholen  
Gestart met de inventarisatie voor 
het starten van Kansen4Kinderen in 
Noord Midden Drenthe 

   

 
 

 

 

   

206305 Inclusie en meedoen Versterken van inclusie voor 
iedereen door extra inspanningen 
op het gebied van cultuur, onderwijs 
en sport (Drenthe Beweegt en 
stimuleren van gehandicaptensport) 

We zijn druk bezig met het 
schrijven van de inclusie-agenda en 
we hebben meerdere online 
sessies georganiseerd om partijen 
bij elkaar te brengen, zodat ze 
gezamenlijke plannen kunnen gaan 
maken voor een aanvraag binnen 
de sociale agenda. 

   

 
 

 

 

   

Opzetten van projecten en 
activiteiten in het kader van de 
Regenboogprovincie 

Er zijn mooie contacten gelegd met 
LHBTI/Regenboogorganisaties in 
Drenthe en er zijn afspraken 
gemaakt om te komen tot 
ondersteuning van hun activiteiten; 
een Regenboogfestival in ZO 
Drenthe en een 
Regenboogsymposium in Noord 
Drenthe. De activiteiten konden 
vanwege corona in 2020 helaas 
geen doorgang vinden; het 
symposium zelfs niet in een digitale 
variant. We hopen dit volgend jaar 
daadwerkelijk tot uitvoering te 
kunnen brengen. 

   

 
 

 

 

   

We zetten in op toegankelijkheid 
(VN-verdrag inzake rechten van 
personen met een handicap) en 
vragen hiervoor aandacht bij onze 
samenwerkingspartners. 

Zowel binnen als buiten de 
provinciale organisatie wordt hard 
gewerkt aan Toegankelijkheid. We 
hebben, ondanks de geldende 
corona-maatregelen, een online 
event georganiseerd in de 
Regenboogweek over Digitale 
Toegankelijkheid. De relatie en 
samenwerking met de gemeenten 
op dit punt is goed. In de PvE's aan 
de samenwerkingspartners is een 
vaste paragraaf opgenomen over 
Toegankelijkheid en Inclusie en in 
2021 zal een onderzoek 
plaatsvinden door een trainee naar 
de inclusiviteit van alle 
systeemorganisaties CMV. 

 
 

 

 

   

Een adviesraad, bestaande uit 
onder andere 
ervaringsdeskundigen, die het 
provinciaal bestuur gevraagd en 
ongevraagd van advies voorziet 
over voorgenomen beleid of 
voorgenomen uitvoering van beleid. 

De leden voor de Adviesraad 
Inclusie zijn (grotendeels) geworven 
en de Raad zal daadwerkelijk in 
januari 2021 worden geïnstalleerd. 
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Beleidsopgave: 6.4 Sport en Bewegen stimuleren 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status realisatie met toelichting 

206401 Activering door 
sportactiviteiten gericht op 
vitalisering en gezondheid 

Samen met gemeenten en 
maatschappelijke organisaties 
dragen wij bij aan sociaal 
maatschappelijke projecten waarbij 
sport wordt ingezet als middel, 
zoals via de activiteiten van het 
programma Drenthe Beweegt. 
Hiermee zetten we in op een 
gezondere en vitalere samenleving. 

Drenthe Beweegt heeft ook in 2020 
gefunctioneerd als verbindend 
programma tussen 
maatschappelijke instellingen, 
gemeenten en provincie m.b.t. de 
inzet van sport als middel. Dit heeft 
ook tijdens de Corona-situatie 
geleid tot passende activiteiten 
zoals het tv-programma Drenthe 
Beweegt binnen. Daarnaast heeft 
de samenwerking ertoe geleid dat 
tijdens de Nationale Sportweek de 
ambitie is uitgesproken om de 
komende jaren de samenwerking 
voor te zetten en verder te 
ontwikkelen onder de titel: Drenthe, 
Samen Gezond in Beweging. 

   

 
 

 

 

   

Sportakkoord en Preventieakkoord. Samen met de VDG is het 
meerjarenbeleidsprogramma 
"Drenthe, samen gezond in 
beweging" uitgewerkt. De ambitie is 
uitgesproken tijdens de aftrap van 
de Nationale Sportweek in Emmen. 

   

 
 

 

 

   

We ondersteunen en stimuleren 
gehandicaptensport. (Inclusief 
sporten: sporten in Drenthe is 
toegankelijk voor iedereen) 

Bij SportDrenthe is hiervoor een 
kenniscentrum ingericht, waar 
sportverenigingen en (potentiële) 
sporters terecht kunnen met 
vragen. Daarnaast worden door 
SportDrenthe verschillende 
projecten georganiseerd zoals 
bijvoorbeeld:"Op Fietse naar grote 
hoogte", deze activiteiten worden 
weer opgepakt zodra de corona-
maatregelen dat toelaten. 

   

 
 

 

 

   

206402 Vergroten maatschappelijk 
en economische effecten 
sportactiviteiten 

Jaarlijks minstens één bijzonder 
sportevenement in Drenthe 

NK Wielrennen op de Vam-berg 
(zomer 2020). 

   

 
 

 

 

   

Jaarlijks een bijdrage aan tenminste 
15 bovenregionale 
sportevenementen. 

Via de regeling sportevenementen 
is subsidie verleend. Mede 
daardoor konden in augustus, 
september en oktober verschillende 
evenementen (alsnog) 
georganiseerd worden. Met 
organisatoren die hun 
evenementen moesten uitstellen 
zijn afspraken gemaakt m.b.t. de 
afwikkeling van de 
subsidieaanvraag en de 
voorbereidingen voor een volgende 
editie. 

 
 

 

 

   

Bijdrage aan minimaal 2 
topsportevenementen. 

Er is een bijdrage geleverd aan de 
Ronde van Drenthe, waarbij vooral 
de dameswedstrijd moet worden 
gezien als topsportwedstrijd. Dit is 
namelijk het hoogste internationale 
niveau. Helaas moest dit 
evenement op het laatste moment 
worden geannuleerd, met de 
organisator zijn afspraken gemaakt 
over de gemaakte kosten. 
 
Daarnaast is een bijdrage geleverd 
aan de DTM-races, één van de 
eerste evenementen met publiek op 
het TT-circuit. 
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Om de effecten van vrijwillige inzet 
in de sportsector te vergroten 
worden door onze ondersteuning 
onder andere SportDrenthe en 
Topsport Noord in staat gesteld een 
professioneel kader te bieden aan 
sportorganisaties. 

SportDrenthe heeft de 
gesubsidieerde projecten, soms in 
aangepaste vorm uitgevoerd. Het 
Kennis Centrum evenementen 
heeft organisatoren geholpen bij het 
maken van keuzes m.b.t. de 
organisatie van evenementen in 
corona-tijd. SportDrenthe heeft met 
het plan "Drenthe Sport Regio" een 
concrete richting uitgewerkt m.b.t. 
de thema's die provinciaal kunnen 
worden opgepakt. Dit plan is 
gebruikt als input voor het 
meerjarenbeleidsprogramma dat 
samen met de VDG is opgesteld: 
"Drenthe, samen gezond in 
beweging". Topsport Noord heeft 
de begeleiding van topsporttalenten 
gefaciliteerd en de aftrap gedaan 
om te komen tot een Noordelijk 
Topsportagenda. 

   

206403 Sportvoorzieningen voor 
iedereen 

Aanvragen voor investeringen van 
(bijzondere) sportvoorzieningen van 
provinciale betekenis worden in 
behandeling genomen en daar waar 
mogelijk ondersteund. 

Er zijn diverse gesprekken gevoerd, 
onder meer met de gemeente 
Assen inzake de Wielerbaan. 

   

 
 

 

 

   

 
Beleidsopgave: 6.5 Zorg voor zorg 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status realisatie met toelichting 

206501 Realiseren van goede zorg 
in Drenthe 

We geven uitvoering aan het 
convenant Dementievriendelijk 
Drenthe 

Samen met de andere 
convenantpartners (gemeenten, 
Alzheimer Drenthe, Netwerk 
Dementie Drenthe en Zilveren 
Kruis) zijn we nog steeds op weg 
naar een Dementievriendelijk 
Drenthe. Corona heeft ons wel in 
de wielen gereden, omdat zowel 
gemeenten als de dementie 
gerelateerde partijen hele andere 
zorgen hadden. Toch is de spirit om 
met elkaar een slag te maken in 
een dementievriendelijke 
samenleving nog steeds aanwezig. 
In september hebben we middels 
een online bijeenkomst gepoogd de 
partijen weer in de actiestand te 
krijgen, maar dit bleek nog te vroeg. 
In januari/februari organiseren we 
opnieuw online sessies om te 
komen tot concrete werkplannen 
voor 2021.  
Het Netwerk Dementie Drenthe 
heeft een mooi, helpend 
investeringsplan opgesteld. 

   

 
 

 

 

   

Stimuleren van innovaties in de 
zorg zoals positieve gezondheid, 
zorg op afstand en domotica 

Via overlegtafels als de Zorgtafel en 
het Zorglandschap worden actief 
innovaties gestimuleerd. Inmiddels 
is dit onderdeel geworden van de 
aanpak sociale agenda onder het 
thema Gezondheid en Zorg en zijn 
de eerste innovatieve projecten 
ingediend. 

   

 
 

 

 

   

We zetten de Zorgtafel voort en 
faciliteren deze. 

In 2020 zijn er 4 zorgtafel 
overleggen geweest. 

   

 
 

 

 

   

We hebben aandacht voor het 
aantrekken van medisch 
specialisten naar Drenthe en 
vormen maatschappelijke coalities 
om dit te bereiken. 

Aan de zorgtafel wordt over het 
arbeidsmarkt vraagstuk in de 
breedte gesproken. 

   

 
 

 

 

   

We faciliteren ondersteuning van 
regionale platforms voor 
ondersteuning van mantelzorg, 
vrijwilligers en patiëntenparticipatie. 

Regionale platforms zijn in 2020 
ondersteund/ gefaciliteerd. 

   

 
 

 

 

   

We ondersteunen 
zorgexperimenten van 
bewonersinitiatieven in de kernen. 

Via het project Burgerparticipatie 
binnen de sociale agenda wordt 
invulling gegeven aan 
bewonersinitiatieven, ook op het 
gebied van zorg. 
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Ontwikkelingen 

Beleidsopgave: 6.1 Oog voor cultureel erfgoed 

1. Naar verwachting zal het rijk na de verkiezingen nieuw beleid vaststellen voor erfgoed en kunsten. 
In IPO-verband wordt hier op voorgesorteerd. 
 
2. Door corona is de waardering door het publiek voor cultuurlandschap en monumenten vergroot 
omdat veel meer mensen er op uit zijn gegaan in de eigen omgeving. Dit maakt de instandhouding 
hiervan vanuit de provinciale rol blijvend belangrijk. 
 
3. Corona bleek geen belemmering voor restauraties en herbestemmingen van gebouwd erfgoed. In 
2020 zijn deze werkzaamheden volop doorgegaan. Deze ontwikkeling zet door in 2021.  

Beleidsopgave: 6.2 Cultuur en evenementen 

Een landelijk Bibliotheekconvenant 2020-2023 is in oktober 2020 ondertekend om te kunnen bijdragen 
aan 3 grote maatschappelijke opgaven: geletterde samenleving, participatie in de 
informatiesamenleving en een leven lang ontwikkelen. Op dit moment wordt door vertegenwoordigers 
van overheden en bibliotheekvoorzieningen gewerkt aan een concrete netwerkagenda voor uitvoering 
van het convenant. 
 
In 2020 zijn bijna alle culturele evenementen afgelast of verplaatst. Met verleende subsidies is coulant 
omgegaan, deze zijn afgerekend op gemaakte kosten. Een flink aantal evenementen is verplaatst 
naar 2021, om een overvolle culturele agenda te voorkomen zijn we in goed contact met veel 
organisaties. 

Beleidsopgave: 6.3 Sociaal Drenthe voor iedereen 

Ten opzichte van de Begroting 2021 zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 

Beleidsopgave: 6.4 Sport en Bewegen stimuleren 

Ook de sportsector heeft in 2020 een tijd stil gelegen. Mensen zaten thuis, velen misten sport als 
actieve sporter, als vrijwilliger en als toeschouwer.Tegelijkertijd is de bewustwording m.b.t. een actieve 
en gezondere leefstijl gegroeid. Evenementen waren nauwelijks mogelijk. Het NK Wielrennen op de 
VAM-berg was een opvallende uitzondering, net als de evenementen op het TT-circuit en de Super-
Prestige Gieten. Ook FC Emmen moest zich aanpassen, ze mochten blijven spelen maar zonder 
publiek. Binnen de sport is er behoefte en noodzaak om weer op te starten. De mate waarin dat kan is 
onduidelijk en daarmee is nog onduidelijk in hoeverre Corona de sportsector in 2021 raakt. 
Vooruitkijken is lastig, desondanks heeft de Vereniging Drentse Gemeenten een start gemaakt met 
het meerjarenbeleidsprogramma 'Drenthe, samen gezond in beweging'. De provincie doet hieraan 
mee via 'Drenthe Beweegt'. 

Beleidsopgave: 6.5 Zorg voor zorg 

Ten opzichte van de Begroting 2021 zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 
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Programma 6 wat heeft het gekost 
   1 2 3 4 3-4 

 Beleidsopgave eco cat Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

verschil  

Lasten    

 6.1 Oog voor cultureel erfgoed   

  Inkoop 1.191.189 1.052.291 924.456 828.492 95.964 

  Subsidie 2.020.123 2.756.303 2.770.494 2.702.320 68.174 

 totaal beleidsopgave  3.211.312 3.808.594 3.694.950 3.530.812 164.138 

 6.2 Cultuur en evenementen   

  Inkoop 50.771 90.000 -512.500 -511.595 -905 

  Kapitaallasten 564.201 564.201 564.201 564.201 0 

  Subsidie 15.592.813 14.639.399 15.095.234 15.018.474 76.760 

 totaal beleidsopgave  16.207.785 15.293.600 15.146.935 15.071.081 75.854 

 6.3 Sociaal Drenthe voor iedereen   

  Inkoop 0 -357.500 -172.209 -185.291 

  Subsidie 4.927.776 3.735.129 4.847.614 4.308.808 538.806 

 totaal beleidsopgave  4.927.776 3.735.129 4.490.114 4.136.599 353.515 

 6.4 Sport en Bewegen stimuleren   

  Inkoop 13.652 20.000 20.000 2.692 17.308 

  Subsidie -4.114.431 820.000 820.000 895.358 -75.358 

 totaal beleidsopgave  -4.100.779 840.000 840.000 898.050 -58.050 

 6.5 Zorg voor zorg   

  Inkoop 40.679 40.000 40.000 2.500 37.500 

 totaal beleidsopgave  40.679 40.000 40.000 2.500 37.500 

 Totaal  20.286.773 23.717.323 24.211.999 23.639.042 572.957 

Baten    

 6.1 Oog voor cultureel erfgoed   

  Ontv. 
bijdragen 

-85.720 -94.000 -94.000 -71.116 -22.884 

 totaal beleidsopgave  -85.720 -94.000 -94.000 -71.116 -22.884 

 6.2 Cultuur en evenementen   

  Ontv. 
bijdragen 

-1.336.488 -1.337.926 -837.926 -1.794.925 956.999 

  Ontv.subsidies -114.000 0 -114.000 -114.000 0 

 totaal beleidsopgave  -1.450.488 -1.337.926 -951.926 -1.908.925 956.999 

 6.3 Sociaal Drenthe voor iedereen   

  Ontv. 
bijdragen 

-233.967 -240.000 0 0 0 

  Ontv.subsidies -1.776.205 -950.000 -945.000 -879.135 -65.865 

 totaal beleidsopgave  -2.010.172 -1.190.000 -945.000 -879.135 -65.865 

 Totaal  -3.546.380 -2.621.926 -1.990.926 -2.859.176 868.250 

Saldo   16.740.393 21.095.397 22.221.073 20.779.866 1.441.207 

 
 

Toelichting   

Saldo Programma  1.441.207 
Bestemming resultaat reserves bij programma  

Niet van toepassing  

Totaal verrekend met reserves 0 
Resultaat programma na bestemming reserves  1.441.207 
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Toelichting op verschillen begroting en rekening 
 
Lasten 
 

Beleidsopgave: 6.1 Oog voor cultureel erfgoed  
 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 164.138,--.  
De voornaamste afwijkingen betreffen: 
 
Doelstelling: De erkenning door UNESCO van de Koloniën van Weldadigheid als werelderfgoed 
De totale financiële omvang van de projecten pakte lager uit dan was ingeschat. Hierdoor is € 94.753,-
- niet besteed. 
 

Beleidsopgave: 6.2 Cultuur en evenementen  
 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 75.854,--.  
De voornaamste afwijkingen betreffen: 
 
Doelstelling: Aantrekken van provinciale en (inter)nationale bezoekers van podiumkunsten en 
beeldende kunsten 
Doordat diverse evenementen helaas geen doorgang hebben kunnen vinden, zijn de budgetten voor 
festivals en evenementen en voor incidentele subsidies niet volledig benut . Hierdoor is er op de 
onderdelen podiumkunsten, festivals en evenementen een onderschrijding van € 74.762,--. 
 

Beleidsopgave: 6.3 Sociaal Drenthe voor iedereen  
 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 353.515,--.  
De voornaamste afwijkingen betreffen: 

Doelstelling: Sociaal Drenthe voor iedereen 

Subsidieregeling Krimp en leefbaarheid  
Het budget van € 400.000,-- is volledig overgebleven. Er is geen enkele subsidie aangevraagd en 
daarmee ook niet beschikt in 2020. Daarom is de regeling niet meer opengesteld voor 2021. De 
redenen voor het uitblijven van aanvragen zijn niet specifiek onderzocht, maar de signalen daarover 
gaan over corona als spelbreker en het feit dat de regeling en het aanvraagproces ingewikkeld worden 
gevonden.  
   
Subsidies sociaal economische ontwikkeling en ondersteuning  
Het budget is met € 140.886,-- overschreden. Dit wordt vereffend met het voordeel van € 400.000,-
- op de Subsidieregeling Krimp en Leefbaarheid. De overschrijding houdt verband met het feit dat er 
meer incidentele subsidies zijn verstrekt. Deze subsidies pasten niet binnen de voorwaarden van de 
subsidieregeling van Krimp en Leefbaarheid, maar dienden wel hetzelfde doel. Het gaat onder meer 
om subsidies voor functieverbreding van dorpshuizen, de productie van Drenthe Beweegt Thuis 
(directe relatie met Corona), Hartveilig Drenthe, Drents onderzoek laaggeletterdheid fase 2, het project 
Drentse dorpen in tijden van corona en het project versterking Drents en Duits in het onderwijs 2019-
2020.  
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Doelstelling: Integrale aanpak van leefbaarheid zowel Drenthe Breed als gebiedsgericht 
 
Leader Zuidwest  
Voor de subsidies Leader Zuidwest Drenthe is sprake van een onderschrijding van de lasten van € 
207.547,--. Dit heeft te maken met een lagere subsidie openstelling dan voorzien. Voor de baten geldt 
dat deze ook lager zijn dan begroot (€ 178.365,--). Dit resulteert in een positief saldo van € 29.182,-- 
wat verrekend wordt met de reserve vitaal platteland.  
 
Leader Zuidoost 
Voor Leader Zuidoost Drenthe is er sprake van een verschil van € 117.919,-- in de lasten. Dit wordt 
verklaard door een hogere subsidieopenstelling. Deze wordt gedekt voor € 112.500,-- bij de baten 
waar sprake is van meer baten dan begroot. Per saldo is er sprake van een verschil van € 5.419,-- 
t.o.v. de begroting.  
 

Beleidsopgave: 6.4 Sport en Bewegen stimuleren  
 
De totale afwijking betreft een nadeel van € 58.050,--.  
De voornaamste afwijkingen betreffen: 
 
Doelstelling: Sport en Bewegen stimuleren 
Drenthe Beweegt heeft ook in 2020 gefunctioneerd als verbindend programma tussen 
maatschappelijke instellingen, gemeenten en provincie m.b.t. de inzet van sport als middel. Dit heeft 
ook tijdens de Corona-situatie geleid tot passende activiteiten zoals het tv-programma Drenthe 
Beweegt binnen. Daarnaast heeft de samenwerking ertoe geleid dat tijdens de Nationale Sportweek 
de ambitie is uitgesproken om de komende jaren de samenwerking voor te zetten en verder te 
ontwikkelen onder de titel: Drenthe, Samen Gezond in Beweging. Het budget is ca. € 30.000,-- 
overschreden. 
 

Beleidsopgave: 6.5 Zorg voor zorg  
 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 37.500,--.  
 

Baten 
 

Beleidsopgave: 6.1 Oog voor cultureel erfgoed  
 
De totale afwijking betreft een nadeel van € 22.884,--.  
 

Beleidsopgave: 6.2 Cultuur en evenementen  
 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 956.909,--.  
 
Het grootste gedeelte van deze afwijking, namelijk € 923.697,--, wordt veroorzaakt door de SPUK-
uitkering Cultuur 2020 van het Rijk. Met deze uitkering, in het budget Noodfonds Cultuur, kan de 
provincie (deels) de kosten vergoeden die de culturele sector heeft gemaakt voor evenementen die, 
vanwege de Coronacrisis, geen doorgang konden vinden. Omdat de bijdrage van het Rijk pas in het 
laatste kwartaal van 2020 werd uitgekeerd, zijn al deze kosten in een eerder stadium uit een ander 
budget betaald. Om de cultuursector ook in 2021 te kunnen ondersteunen, wordt voorgesteld om het 
budget  Noodfonds Cultuur van € 923.697,-- over te hevelen.  
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Beleidsopgave: 6.3 Sociaal Drenthe voor iedereen  
 
De totale afwijking betreft een nadeel van € 65.865,--.  
De voornaamste afwijkingen betreffen: 
 
Doelstelling: Integrale aanpak van leefbaarheid zowel Drenthe Breed als gebiedsgericht 
 
Leader Zuidwest  
Voor de subsidies Leader Zuidwest Drenthe is sprake van een onderschrijding van de lasten van € 
207.547,--. Dit heeft te maken met een lagere subsidie openstelling dan voorzien. Voor de baten geldt 
dat deze ook lager zijn dan begroot (€ 178.365,--). Dit resulteert in een positief saldo van € 29.182,-- 
wat verrekend wordt met de reserve vitaal platteland.  
 
Leader Zuidoost 
Voor Leader Zuidoost Drenthe is er sprake van een verschil van € 117.919,-- in de lasten. Dit wordt 
verklaard door een hogere subsidieopenstelling. Deze wordt gedekt voor € 112.500,-- bij de baten 
waar sprake is van meer baten dan begroot. Per saldo is er sprake van een verschil van € 5.419,-- 
t.o.v. de begroting.  
 

Beleidsopgave: 6.4 Sport en Bewegen stimuleren  
 
Niet van toepassing. 
 

Beleidsopgave: 6.5 Zorg voor zorg  
 
Niet van toepassing. 
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Programma 7: Middelen en mensen 
 
In de Begroting 2020 schreven we over dit programma: 
 
Financieel gezonde provincie 
In deze begroting is alvast rekening gehouden met de nieuwe Investeringsagenda 2019-2023 met een 
omvang van € 50 miljoen. De financiële dekking van de nieuwe investeringsagenda wordt gevonden 
binnen de bestaande reserves van de provincie Drenthe.  
 
Mens en Organisatie: benodigd budget voor vernieuwing 
Voor de vernieuwing van de organisatie is het nodig dat we de komende jaren blijvend kunnen 
investeren in flankerend beleid (o.a. duurzame inzetbaarheid, frictiekosten, verjonging, 
organisatieontwikkeling). De vernieuwing van de organisatie is wat betreft verjonging en werkcultuur 
nog niet af. De komende 10 jaar zal ongeveer een derde van het personeel uitstromen in verband met 
pensioen. Dit betekent werk aan de winkel voor het behoud en overdracht van kennis en het op grote 
schaal inwerken van nieuwe collega’s. Daarbij komt dat we als organisatie verdere stappen willen 
maken in het samen werken met onze inwoners, partijen, ondernemers etc. voor een mooier Drenthe. 
Hiervoor is een nadere investering nodig voor de doorontwikkeling van de werkcultuur.  
 
Zoals bekend heeft de ambtelijke GS-organisatie een taakstelling op het personeelsbudget (2020/21). 
De budgetten (€ 3,1 miljoen) voor flankerend beleid (groen voor grijs, frictiekosten, 
organisatieontwikkeling) vervallen met ingang van 2020. Dit is deels gecompenseerd door de 
beschikbaarstelling van € 1 miljoen voor het oplossen van personele knelpunten en flankerend beleid. 
Voor het doorzetten van de vernieuwing van de organisatie is het echter nodig om meer middelen ter 
beschikking te hebben. Aangezien de vrije ruimte van de provincie de komende jaren beperkt is, 
stellen wij in de 2e begrotingsrapportage voor om vrijvallende, bestaande middelen voor flankerend 
beleid over te hevelen naar 2020 e.v. Omdat het budget drastisch daalt in 2020, denken wij dit hard 
nodig te hebben om de organisatie de komende jaren verder toekomstbestendig te kunnen blijven 
maken. Het gaat dan om mogelijk vrijvallende middelen van het generatiepact en groen voor grijs.  
 
Personeelsbudget: 1 budget voor “personeel in dienst” en inhuur  
In het coalitieakkoord is afgesproken dat er 1 budget komt voor “personeel in dienst” en inhuur. 
Momenteel hebben we een budget voor personeel in dienst van de provincie en de mogelijkheid om 
binnen de inhoudelijke budgetten tot een plafond van € 5,6 miljoen in te huren. De nieuwe 
verhoudingen in de arbeidsmarkt en ook de nieuwe cao maken dat we meer personele inzet via vaste 
contracten in dienst van de provincie vormgeven: vast werk, vast contract. Inhuur is op langere termijn 
vaak veel duurder, maar heeft op korte termijn een voordeel qua flexibele inzet. Met 1 budget voor 
personeel in dienst en inhuur kunnen we flexibeler inspelen op de arbeidsmarkt: een vast contract 
bieden i.p.v. inhuur als dat helpt om schaarse expertises aan ons te binden of gewoonweg om 
goedkoper uit te zijn door iemand in dienst te nemen i.p.v. in te huren als het gaat om structureel vast 
werk.  
Het vormen van 1 budget voor personeel in dienst van de provincie en inhuur betekent dat we een 
deel van de inhoudelijke budgetten – namelijk dat deel dat momenteel wordt ingezet voor inhuur – 
afromen en toevoegen aan het budget voor personeel (de zogenoemde loonsom). 
 
Brede Digitaliseringsagenda 
In het coalitieakkoord is economie en digitalisering opgenomen als ambitie. Wij spelen hierop in door 
een brede digitaliseringsagenda voor de provincie op te stellen. Dit gaat over het bevorderen van de 
economie en het sociaal domein in Drenthe middels onder meer vernieuwende digitale technologieën; 
digitalisering, 5G-communicatie, kunstmatige intelligentie (AI), robotisering, data-analytics, social 
media, cloud cybercriminaliteit, etc.. Eén van de hoofdpijlers van de digitaliseringsagenda is het 
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omgaan met de exponentieel groeiende hoeveelheid data die door de technologische ontwikkeling tot 
onze beschikking komen. Voor het gebruik van die data binnen en de provincies en door partijen in het 
veld is het nodig dat we een dataplatform vormgeven.  Daarmee kunnen we de digitalisering in- en 
extern vormgeven. 
Ook bundelen we de krachten met de andere provincies. Daarvoor is de zogenoemde Interprovinciale 
Digitale Agenda (IDA) opgesteld. Daarin gaan we als provincies programmatisch verdergaand 
samenwerken aan Innovatie, Dataficering, Dienstverlening en Bedrijfsvoering. Met de nieuwe 
digitaliseringsomgeving bouwen we aan een goede basis voor het samenwerken binnen de provincie 
én met onze externe partners. 
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Dit is in 2020 aan dit programma gedaan: 
 
Financieel gezonde provincie 
In loop van 2020 is de Investeringsagenda 2019-2023 uitgewerkt naar de Investeringsagenda Plus 
2020-2023 met een omvang van € 63 miljoen. Deze wordt aan de hand van concrete 
Statenvoorstellen verder in de lopende begroting ingepast. Daarbij wordt de financiële dekking 
gevonden binnen de beschikbaar gestelde budgetten. 
 
Financieel beleid 
In 2020 is een herziening van het financieel beleid afgerond met vaststelling van een nieuwe 
Financiële Verordening provincie Drenthe 2020 met onderliggende beleidsnota's. Meer hierover is te 
vinden in de paragraaf bedrijfsvoering. 
 
Personeelsbudget: 1 budget voor “personeel in dienst” en inhuur  
In het coalitieakkoord is de ambitie afgesproken om toe te werken naar één loonsom. Daarmee komen 
wij tegemoet aan de wens van de Staten om integraal zicht te hebben op de financiën voor de 
personele inzet (medewerkers in dienst van de provincie en inhuur). Met één budget voor personele 
inzet kunnen we flexibeler inspelen op de benodigde inzet van personele capaciteit.  
De Staten hebben in 2020 ingestemd met een aantal budget neutrale begrotingswijzigingen, waarbij 
met ingang van de begroting 2021 budget vanuit verschillende programma’s is toegevoegd aan de 
loonsom. Hiermee hebben wij invulling gegeven aan de vorming van één loonsom. Vanaf 
begrotingsjaar 2021 loopt de sturing op één loonsom voortaan mee in de reguliere P&C-cyclus.   
 
Mens en Organisatie 
Onze medewerkers zijn van groot belang om de provinciale organisatie goed te laten functioneren en 
hiermee onze ambities voor Drenthe te realiseren. Daarom vinden wij het belangrijk om onze 
werkgeversrol eigentijds en aantrekkelijk in te vullen. Duurzame inzetbaarheid en opleiden zijn hierbij 
belangrijke pijlers. Dit jaar is ingezet op de ontwikkeling van nieuw beleid Duurzame inzetbaarheid. 
Het doel hiervan is te faciliteren in vraagstukken die te maken hebben met inzetbaarheid, passend bij 
verschillende levensfases. In 2020 is hiervoor een principeakkoord bereikt met de bonden. In 2021 zal 
dit (na formele vaststelling) geïmplementeerd worden, hiermee hebben we een belangrijk resultaat 
bereikt in de ontwikkeling van beleid voor duurzame inzetbaarheid.  
Duurzame inzetbaarheid en aantrekkelijk werkgeverschap betekent ook ontwikkelmogelijkheden en 
professionalisering binnen de functie en binnen de organisatie, zodat onze medewerkers goed zijn 
toegerust om de opgaven voor Drenthe te realiseren. Wij stellen hiervoor verschillende 
opleidingsmogelijkheden beschikbaar. Wij hebben dit geborgd in ons opleidingsprogramma, 
concernopleidingen, Management Development en Persoonlijk Ontwikkel Budget.  
en beschikbare capaciteit. 
Brede Digitaliseringsagenda 
In 2020 zijn we van start gegaan om de in het coalitieakkoord gestelde ambities te vertalen naar een 
brede digitaliseringsagenda. Er is een verkenning uitgevoerd en de digitaliseringsagenda is in 
ontwikkeling. Hierin worden de ambities en doelstellingen gebundeld waarmee de provincie samen 
met stakeholders haar steentje wil bijdragen aan een succesvolle digitale transitie in Drenthe. 
Digitalisering is veelomvattend. Het gaat over de transitie van analoog naar digitaal, over het gebruik 
van data en de toepassing van digitale technologieën. De Digitaliseringsagenda zal zowel gaan over 
het benutten van maatschappelijke en economische kansen van digitalisering als het fundament wat 
daarvoor nodig is. 
 
Na een pilotfase in 2019 is in 2020 het provinciale datateam goed op stoom gekomen. Er is gelijktijdig 
gewerkt aan de provinciale Big Data infrastructuur en de levering van datasets en visualisaties aan 
programma’s en projecten. Een belangrijk deel hiervan is openbaar gemaakt via 
www.drentheincijfers.nl. Het netwerk van de provincie is geïntensiveerd door uitgebreidere contacten 
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aan te gaan met onder meer het CBS en Data Fryslân. Er is onder meer gewerkt aan de automatische 
datalevering van telsystemen voor fietsverkeer en grondwaterstanden en een start gemaakt met de 
realisatie van een Regiodatabase met en voor het MKB. Eind 2020 is een centraal dataplatform 
gerealiseerd voor de opslag, koppeling en verrijking van datasets, wat in 2021 in gebruik genomen 
wordt.  
 
Via de Interprovinciale Digitale Agenda van het IPO werken wij samen met provincies om de krachten 
te bundelen en kennis en ervaringen uit te wisselen om als provincie de digitaliseringsslag te kunnen 
maken. 
 
Effecten van Corona op de provinciale bedrijfsvoering 
In 2020 werden wij getroffen door de coronacrisis. In de paragraaf bedrijfsvoering is een toelichting 
opgenomen op welke wijze wij in onze werkprocessen rekening houden processen die onze 
ketenpartners raken, zoals een soepele subsidieafhandeling, snelle betaling van facturen en een 
soepelere handhaving op termijnen. 
De provinciale organisatie heeft verder voor wat betreft de bedrijfsvoering de richtlijnen van het RIVM 
gevolgd om zoveel mogelijk thuis te werken. De organisatie is er afgelopen jaar in geslaagd om op 
een goede manier invulling te geven aan het hybride werken, waarbij wij zoveel mogelijk thuis werken 
en op kantoor komen als dat nodig is voor de continuïteit van ons werk. De nieuwe manier van werken 
doet een groot beroep op de medewerkers, daarom zijn de medewerkers hier goed in gefaciliteerd. 
Wij spreken onze complimenten uit voor de wendbaarheid van de medewerkers en dat ons werk voor 
Drenthe is doorgegaan. In de organisatie is een dialoog op gang gebracht om verder invulling te 
geven aan het hybride werken in de toekomst. 

 
Successen 
- Als gevolg van Corona hebben de medewerkers grotendeels vanaf huis gewerkt. Deze grote 
verandering is organisatorisch en technologisch in korte tijd gerealiseerd, waardoor ons werk voor 
Drenthe kon doorgaan.  
- Het Functiegebouw Provincies is geïmplementeerd. 
- De verduurzaming provinciehuis is voortgezet, het gebouw is aardgasvrij gemaakt. De verbouwing 
abdijkerk Drents Museum is afgerond. Er zijn vier waterstof poolauto’s in gebruik genomen. Verder is 
gestart met een pilot voor een E-depot voor onze archivering in samenwerking met het Drents archief. 
- De lening aan Enexis als een investering als aandeelhouder in het bijdragen aan een goed netwerk 
voor de toekomst. 
 
Knelpunten 
-Als gevolg van Corona werken medewerkers grotendeels thuis. De nieuwe manier van werken 
vraagt echter ook – vooral bij complexe dossiers – om extra inzet. Daarnaast is er sprake van gemis 
aan collegiaal contact. Wij realiseren ons dat wij een extra groot beroep doen op onze medewerkers 
om ons werk voor Drenthe door te laten gaan. Wij spannen ons in om goed te sturen op verbinding. 
Soms is het nodig om even te temporiseren en anders te prioriteren om het werk weg te zetten. 
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Toelichting programma 
De ambities van het Drentse bestuur moeten zo goed mogelijk waar gemaakt worden, gericht op de 
(nieuwe) bestuurlijke speerpunten, met een effectieve en doelmatige inzet van middelen. Met een 
moderne bedrijfsvoering. De provincie is daarbij een solide partner die de zaken beheersmatig op orde 
heeft, maar vooral ook ondernemend en flexibel inspeelt op nieuwe ontwikkelingen en veranderende 
behoeftes van bestuur, partners en burgers. 
 
Stand resultaten 
Van de resultaten binnen dit programma is hier de status van de resultaten weergegeven. Op 
resultaatniveau is de afwijking toegelicht binnen de doelstelling. 
 

 

 
Lasten  Baten  

266.468.955 -418.061.884 
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 1 2 3 4 (3-4)

 Realisatie
 2019

Primitieve 
begroting 2020

Begroting 2020 na 
wijziging

Realisatie 2020 Verschil

Totaal lasten 185.534.115 146.011.375 247.608.241 266.468.955 -18.860.714

Totaal baten -373.665.329 -345.661.206 -415.995.300 -418.061.884 2.066.584

Saldo -188.131.214 -199.649.831 -168.387.059 -151.592.930 -16.794.129

 

 

Beleidsopgave: 7.1 Een duurzaam sluitende provincia le begroting 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status realisatie met toelichting 

207101 Beheer van relevante 
provinciale deelnemingen 

Invulling geven aan onze rol als 
aandeelhouder 

In 2020 is naar behoefte invulling 
gegeven aan de rol van 
aandeelhouder. Daarbij is de 
aandacht vooral uitgegaan naar de 
begeleiding van de WMD en de 
GAE en de aandeelhouderslening 
van Enexis. 

   

 
 

 

 

   

207102 Goed beheer van 
provinciale geldmiddelen 

Het beschikbaar hebben van de 
wettelljk voorgeschreven post 
onvoorzien 

In de begroting was gedurende het 
gehele jaar 2020 een bedrag voor 
onvoorziene uitgaven beschikbaar. 
Deze post niet hebben 
aangesproken, ondanks 
onvoorziene uitgaven voor corona, 
die we met een in de voorjaarsnota 
ingestelde stelpost hebben 
opgevangen. 

   

 
 

 

 

   

Jaarlijks advies over indexering 
tarief opcenten Motorrijtuigen 
Belasting (MRB) 

Conform het voorstel aan PS in de 
Voorjaarsnota 2019 is het tarief in 
2020 niet aangepast en 
gehandhaafd op 92,0. 

   

 
 

 

 

   

Een optimaal rendement binnen de 
kaders van het treasurystatuut 

Binnen de kaders van het statuut, 
de geldende wet- en regelgeving en 
onze risicohouding is een optimaal 
rendement op de 
treasuryportefeuille behaald. 

   

 
 

 

 

   

Inzicht in de ontwikkelingen van de 
uitkeringen van het provinciefonds 

Inzicht is verkregen en verstrekt op 
basis van de mei-, september-, en 
decembercirculaire provinciefonds. 

   

 
 

 

 

   

Optimaal voorzien in de 
financieringsbehoefte 

In 2020 was er geen noodzaak tot 
het aantrekken van externe 
financiering. 

   

 
 

 

 

   

 
Beleidsopgave: 7.2 Bedrijfsvoering Documentaire inf ormatievoorziening 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status realisatie met toelichting 

207201 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) 

Het archiveringsproces is 
geïntegreerd onderdeel van de 
doorontwikkeling van de 
samenwerkingsomgeving. 

   

Samenwerkingsomgeving is 
nog steeds in ontwikkeling. 
Het archiveringsproces maakt 
hier integraal onderdeel 
vanuit. 

 

 

 

   

 
Beleidsopgave: 7.3 Bedrijfsvoering Financiën en Con trol 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status realisatie met toelichting  

207301 Een financieel gezonde 
organisatie, die voldoet aan alle 
wettelijke eisen en gangbare 
opvattingen ten aanzien van 
financieel instrumentarium 

De provincie valt onder repressief 
toezicht vanuit het rijk 

De provincie valt ook in 2021 onder 
repressief toezicht vanuit het rijk 

   

 
 

 

 

   

Goedkeurende verklaring van de 
accountant voor de jaarstukken 

De jaarrekening 2019 is voorzien van 
een goedkeurende verklaring van de 
accountant. 
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Tijdig vastgestelde provinciale 
begroting 

De Begroting 2021 is door PS 
vastgesteld op 11 november 2020. 

   

Geactualiseerd financieel beleid Met de vaststelling van een nieuwe 
financiële verordening en 
onderliggende beleidsnota's is er een 
nieuw geactualiseerd financieel beleid. 
Voor 2021 is nog een actualisatie 
gepland van het beleid rond de 
toerekening van kosten en het 
onderhoud van kapitaalgoederen. 

   

 
 

 

 

   

Er is een actuele nota reserves en 
voorzieningen 

Er is een nieuwe Nota reserves en 
voorzieningen vastgesteld. 

   

 
 

 

 

   

Een nieuwe financiële verordening De nieuwe Financiële verordening 
provincie Drenthe is samen met 
onderliggende financiële beleidsnota's 
door PS vastgesteld op 16 december 
2020. 

   

 
 

 

 

   

207303 Dienstverlening en 
voorzieningen die passen bij de 
behoeften van de organisatie en 
derden 

Dienstverleningsovereenkomsten 
(DVO's) met gelieerde partijen 
worden uitgevoerd, geëvalueerd en 
waar nodig bijgesteld 

- per 2020 is de nieuwe 
koepelovereenkomst en 
dienstverleningsovereenkomst (verder: 
DVO) tussen provincie Drenthe en het 
OV-bureau in werking getreden 
- in maart 2020 zijn de nieuwe 
koepelovereenkomst en DVO's tussen 
de provincies Drenthe, Groningen en 
Prolander in werking getreden. 
- dienstverlening Personele diensten 
aan de RUD per 1-2020 gestopt, 
overgedragen aan de gemeente 
Emmen 
- dienstverlening Personele diensten 
en Arbo aan Drents Museum per 1-
2020 gestopt, het Drents Museum 
voert deze taken nu zelf uit 
- nieuwe koepelovereenkomst en DVO 
voor de RUD in concept gereed en als 
aanbod voorgelegd aan de RUD. Zo 
snel als mogelijk worden deze 
bestuurlijk besproken en vastgesteld 
- nieuwe koepelovereenkomst en DVO 
voor DEO in concept gereed en als 
aanbod voorgelegd aan DEO. Zo snel 
als mogelijk worden deze bestuurlijk 
besproken en vastgesteld 
- diverse aanvullende offertes voor 
maatwerk opgesteld en gerealiseerd 
(o.a. BTW-advies, digitalisering 
personeelsdossiers) 

   

De nieuwe overeenkomsten 
met de RUD en met DEO 
bestaan voor een deel uit 
huisvesting. Vanwege de 
coronamaatregelen is de 
bestaande wijze van 
prijsvorming aangepast en 
toekomstbestendig gemaakt. 
Dus onafhankelijk van 
inrichting van het gebouw en 
keuzes van de RUD en DEO 
voor gebruik van de 
werkomgeving. Gesprekken 
over toekomstvisie op de 
nieuwe invulling van het 
werk tussen provincie en 
DVO-partners in het pand 
zijn nog gaande. Deze 
verkenning heeft geleid tot 
een verlaat gereedkomen 
van de overeenkomsten voor 
beiden. Zo snel mogelijk in 
2021 treden de 
overeenkomsten in werking. 

 

 

 

   

207304 Continue (digitale) 
verbetering van 
informatiesystemen en 
informatievoorziening 

Actuelere sturingsinformatie voor 
bestuur en management 

Er is een dashboard ontwikkeld voor 
teammanagers en directie waarin de 
actuele stand van de belangrijkste 
indicatoren op het gebied van 
Financiën en Personeel te raadplegen 
zijn. 

   

 
 

 

 

   

Drenthe in Feiten en Cijfers Er is een actuele website Drenthe in 
Feiten en Cijfers: 
www.drentheincijfers.nl. In 
aanvullingen hierop zijn alle openbare 
dashboards, kaarten en datasets van 
de provincie te vinden via één loket op 
de provinciale website: 
www.provincie.drenthe.nl/loket/kaarten-
en-cijfers 

   

Drenthe in Feiten in Cijfers is 
gepubliceerd en wordt 
actueel gehouden. 

 

 

 

   

Actuele (digitale) sturingsinformatie 
voor bestuur en management 

Er is een dashboard ontwikkeld voor 
teammanagers en directie waarin de 
belangrijkste indicatoren op het gebied 
van Financiën en Personeel te 
raadplegen zijn. 
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Beleidsopgave: 7.4 Bedrijfsvoering Informatievoorzi ening en automatisering 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status realisatie met toelichting 

207401 Informatiemanagement: 
Een gedegen en veilige inrichting 
van de informatiehuishouding: 
digitale gegevens, applicaties, 
services en technische 
infrastructuur voor opslag en 
raadplegen van gegevens 

Voldoen aan de wettelijke eisen 
(opslag en verwerking) met 
betrekking persoonsgegevens 

Er wordt voldaan aan de wettelijke 
eisen (opslag en verwerking) met 
betrekking persoonsgegevens 

   

 
 

 

 

   

Snel en veilig toegangsproces tot 
up-to-date systemen en gegevens 
voor medewerkers en externe 
partijen 

De toegangsprocedures zijn snel en 
veilig en de systemen zijn up to 
date 

   

 
 

 

 

   

Nulmeting voor Baseline 
Informatiebeveiliging Overheid 
(BIO) uitgevoerd 

De nulmeting is uitgevoerd  
 

 

 

   

Realisatie vernieuwde werkplek. De uitrol van de nieuwe werkplek 
wordt in 2020/2021 afgerond 

   

 
 

 

 

   

 
Beleidsopgave: 7.5 Bedrijfsvoering Inkoop 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status realisatie met toelichting 

207501 Effectief en efficiënt 
inkoopbeleid en inkoopproces met 
kansen voor het Drentse MKB 

Grotere kansen voor regionale 
ondernemers bij enkelvoudig en 
meervoudig onderhandse 
aanbestedingsprocedures 

De resultaten zijn in de 
bedrijfsvoeringsparagraaf van de 
jaarrekening opgenomen. 

   

Bij meervoudig onderhandse 
offerteaanvragen tot de 
Europese drempelwaarde 
worden 2 Drentse/regionale 
partijen uitgenodigd.  
Bij enkelvoudige opdrachten 
wordt bij voorkeur gegund 
aan Drentse/regionale 
partijen 

 

 

 

   

 
Beleidsopgave: 7.6 Bedrijfsvoering Personeel en org anisatie 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status realisatie met toelichting 

207601 Betrouwbaar en 
aantrekkelijk werkgeverschap 

Jaarlijkse quota 
arbeidsgehandicapten, BBL's en 
stagiaires zijn gehaald 

We hebben ook in 2020 de 
wettelijke doelstelling gehaald. In 
totaal werken er in 2020 18 mensen 
met een beperking in de provinciale 
organisatie. Wel is het aantal 
medewerkers met een beperking in 
2020 nauwelijks uitgebreid. Het 
koppelen van mensen met een 
beperking aan onze organisatie is 
namelijk wat lastiger in Corona-tijd. 
Dit laatste is ook zichtbaar voor wat 
betreft het aantal stagiaires, 20 in 
2020 tov 35 in voorgaande jaren. 
Door het team P&O zijn vraag en 
aanbod vanuit de opleidingen 
samengebracht en de beschikbare 
ruimte voor BBL leerlingen is in 
2020 volledig benut. Er zijn 7 
leerlingen geplaatst bij 
verschillende teams. 

   

 
 

 

 

   

Uitvoering activiteiten implementatie 
Wet Normalisatie 
Rechtspositionering Ambtenaren 

De Wet Normalisatie Rechtspositie 
Ambtenaren (WNRA) is succesvol 
en volgens planning 
geïmplementeerd. 
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Eén inzichtelijke loonsom waar alle 
personeel uit wordt betaald. 
Principe is dat medewerkers in 
eigen dienst boven inhuur gaat. 

In het afgelopen jaar is het aantal 
mensen met een vast of tijdelijk 
dienstverband die werden betaald 
uit beleidsbudgetten gereduceerd 
en ingepast in de reguliere formatie 
en loonbegroting. Met één budget 
voor personeel in dienst en inhuur 
kunnen we flexibeler inspelen op de 
arbeidsmarkt: een vast contract 
bieden i.p.v. inhuur helpt om 
schaarse expertises aan ons te 
binden of gewoonweg om 
goedkoper uit te zijn door iemand in 
dienst te nemen i.p.v. in te huren 
als het gaat om structureel vast 
werk. In het afgelopen jaar is het 
aantal mensen met een vast of 
tijdelijk dienstverband die werden 
betaald uit beleidsbudgetten 
gereduceerd en ingepast in de 
reguliere formatie en loonbegroting. 
In het kader van het uitgangspunt 
“vast werk voor vaste 
medewerkers”, zijn veel van de 
inhuurcontracten omgezet naar een 
vast dienstverband. In een aantal 
andere gevallen ging het om 
nieuwe vacatures die zijn gecreëerd 
uit beleidsbudgetten. Belangrijke 
basis hiervoor is inzichtelijke en 
betrouwbare informatie. Op dit 
moment wordt gewerkt aan de 
verdere optimalisatie van de 
processen en informatiestromen 
met betrekking tot de personeel- en 
inhuurstromen. 

   

207602 De juiste mensen op de 
juiste plaats op het juiste moment 

Opstellen HR-visie met onderdelen 
SPP, Duurzame inzetbaarheid en 
mobiliteit 

Vanuit het proces Organisatie 
Ontwikkeling wordt vanuit de vijf 
sporen gewerkt aan een actuele 
organisatievisie. Vanuit deze brede 
organisatievisie maken we de 
vertaalslag naar de HR-visie. Deze 
dient als kapstok voor de 
verschillende HR-beleidsthema’s. 
Hierin worden ook de CAO-
ontwikkelingen betrokken.  De 
beleidsuitgangspunten voor een 
aantal bouwstenen binnen de HR-
visie, zoals Duurzame 
Inzetbaarheid zijn inmiddels 
uitgewerkt. 

   

 
 

 

 

   

207603 Een opgavegerichte 
netwerkorganisatie 

Organisatieontwikkeltraject waarin 
wordt geïnvesteerd in (persoonlijk) 
leiderschap en de kwaliteit van onze 
professionals. 

De directie heeft vijf 'sporen' voor 
organisatieontwikkeling 
geïndiceerd. Per ontwikkelspoor 
wordt hieraan verdere invulling 
gegeven en een integraal 
programma ontwikkeld.  
Ondertussen wordt er ook verder 
gewerkt aan het (persoonlijk) 
leiderschap en kwaliteit van onze 
professionals, onder andere door 
middel van het aanbod in de 
opleidingskalender. 

   

 
 

 

 

   

 
Beleidsopgave: 7.7 Bedrijfsvoering Personele inzet 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status realisatie met toelichting 

207701 Directe personele inzet Toerekening van directe 
personeelskosten conform het 
Besluit begroting en verantwoording 
(BBV) 

De directe personeelskosten zijn 
toegerekend conform het Besluit 
begroting en verantwoording (BBV) 

   

 
 

 

 

   

207702 Inzet ondersteunend 
personeel 

 Toerekening van overheadkosten 
conform BBV 

De indirecte personeelslasten zijn  
toegerekend conform BBV 

   

 
 

 

 

   

 
Beleidsopgave: 7.8 Bedrijfsvoering Facilitaire zake n en Huisvesting 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status realisatie met toelichting 

207801 Het zoveel mogelijk 
inzetten van duurzame facilitaire 
producten en diensten tegen 
acceptabele kosten 

Meer dan 60% van het catering-
assortiment is duurzaam. 

Doelstelling behaald 
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De inkoop van energie is 100% 
groen. 

De doelstelling is behaald, inkoop 
van energie is 100% groen 

 

 

 

 
   

207802 Het gebruik van duurzame 
gebouwen en terreinen en daarbij 
benodigde voorzieningen tegen 
acceptabele kosten en bij voorkeur 
energieneutraal 

Technisch en bouwkundig goed 
onderhouden provinciale opstallen 

Het vastgoed van 5 gebouwen 
(kloosterveen, Peelo, Borger, Rogat 
en Schoonebeek) zijn dit jaar over 
gegaan voor beheer en onderhoud. 
Ook budgetten zijn hiervoor van 
W&V overgedragen. 

   

 
 

 

 

   

Verbouw Drents Museum voor de 
verbetering van de catering 
mogelijkheden en ontvangst van 
grote groepen 

Ver- en nieuwbouw zijn afgerond 
   

 
 

 

 

   

 
Beleidsopgave: 7.9 Inzicht geven in de ontwikkeling  van reserves en 
voorzieningen 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status realisatie met toelichting 

207901 Inzicht in de ontwikkeling 
van reserves en voorzieningen 

Actuele stand van zaken reserves 
en voorzieningen 

In 2020 hebben wij een screening 
uitgevoerd van de reserves. De 
resultaten van de screening zijn in 
december aan de leden van de 
Statencommissie FCBE 
gepresenteerd. 

   

 
 

 

 

   

 
 

Ontwikkelingen 

Beleidsopgave: 7.1 Een duurzaam sluitende provincia le begroting 

Ten opzichte van de Begroting 2021 zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 

Beleidsopgave: 7.2 Bedrijfsvoering Documentaire inf ormatievoorziening 

Ten opzichte van de Begroting 2021 zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 

Beleidsopgave: 7.3 Bedrijfsvoering Financiën en Con trol 

In samenspraak met de PS-werkgroep Programmabegroting is een nieuwe werkwijze ontwikkeld om 
in 2021 begrotingswijzigingen per statenvergadering mogelijk te maken. 

Beleidsopgave: 7.4 Bedrijfsvoering Informatievoorzi ening en automatisering 

Ten opzichte van de Begroting 2021 zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 

Beleidsopgave: 7.5 Bedrijfsvoering Inkoop 

Ten opzichte van de Begroting 2021 zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 

Beleidsopgave: 7.6 Bedrijfsvoering Personeel en org anisatie 

Corona heeft grote invloed op de wijze waarop de provinciale organisatie fysiek kan functioneren, in 
korte tijd heeft de organisatie zich weten aan te passen. In 2021 wordt verdere invulling gegeven aan 
de visie op het werken in een meer hybride situatie. 
 
De afgelopen maanden hebben vakbonden en werkgever met elkaar overleg gevoerd over de 
volgende cao voor de provinciale sector. De werkgever heeft hiertoe de werkgeversvisie 2020 – 2025 
gepresenteerd en de vakbonden hebben een gezamenlijke inzetbrief geschreven. Vervolgens hebben 
partijen de breedte van het overleg bepaald. Daar waar de vakbonden beleidsrijke elementen hadden 
ingebracht, ging de voorkeur van de werkgever uit naar een beleidsarme cao voor het kalenderjaar 
2021.  
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Uiteindelijk hebben beide partijen gekozen om vier thema’s verder uit te werken: 

• evaluatie en optimalisatie van instrumenten uit de vorige cao’s;  

• duurzame inzetbaarheid (maken van procesafspraken in 2021);  

• tijd en plaats bewust werken;  

• een loonparagraaf.  
De looptijd van de cao zal naar verwachting maximaal een jaar bedragen. 

Beleidsopgave: 7.7 Bedrijfsvoering Personele inzet 

Ten opzichte van de Begroting 2021 zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 

Beleidsopgave: 7.8 Bedrijfsvoering Facilitaire zake n en Huisvesting 

Door de Covid-19 pandemie is huisvesting in een ander daglicht komen te staan. Het provinciehuis 
c.q. de werkplekken en werkruimten zijn aangepast op een 1,5 meter samenleving. Afhankelijk van de 
ontwikkeling van de pandemie in 2021 zal nader beleid moeten worden geformuleerd. 

Beleidsopgave: 7.9 Inzicht geven in de ontwikkeling  van reserves en voorzieningen 

Ten opzichte van de Begroting 2021 zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 
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Programma 7 wat heeft het gekost 
   1 2 3 4 3-4

 Beleidsopgave eco cat Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

verschil

Lasten   

 7.1 Een duurzaam sluitende provinciale 
begroting 

 

  Adm. boekingen -1.054.000 0 0 581.258 -581.258

  Inkoop -3.395.000 40.000 40.000 12.660 27.340

  Onvoorzien/stelpost 500.000 21.999 0 21.999

  Rente 7 2.500 170.500 158.542 11.958

  Subsidie 113.330 100.000 100.000 105.470 -5.470

  Toev. voorziening 51.575 131.000 131.000 51.882 79.118

 totaal beleidsopgave -4.284.088 773.500 463.499 909.813 -446.314

 7.2 Bedrijfsvoering Documentaire 
informatievoorziening 

 

  Adm. boekingen 31.939 0 0 0 0

  Inkoop 216.930 292.814 191.685 177.380 14.305

 totaal beleidsopgave 248.868 292.814 191.685 177.380 14.305

 7.3 Bedrijfsvoering Financiën en Control  

  Inkoop 256.402 2.490.136 164.959 145.901 19.058

  Subsidie 6.231 6.231 0 6.231

 totaal beleidsopgave 256.402 2.496.367 171.190 145.901 25.289

 7.4 Bedrijfsvoering Informatievoorziening en 
automatisering 

 

  Inkoop 2.747.446 2.701.821 3.476.586 3.487.298 -10.712

  Kapitaallasten 993.915 872.485 509.766 509.763 3

 totaal beleidsopgave 3.741.361 3.574.306 3.986.352 3.997.061 -10.709

 7.5 Bedrijfsvoering Inkoop  

  Inkoop 21.030 15.300 15.300 15.318 -18

 totaal beleidsopgave 21.030 15.300 15.300 15.318 -18

 7.6 Bedrijfsvoering Personeel en organisatie  

  Inkoop 1.498.259 1.472.525 1.685.190 1.114.380 570.810

 totaal beleidsopgave 1.498.259 1.472.525 1.685.190 1.114.380 570.810

 7.7 Bedrijfsvoering Personele inzet  

  Inkoop 3.836.958 1.926.733 2.669.733 3.303.891 -634.158

  Lonen 41.379.488 43.712.257 44.231.745 43.783.153 448.592

 totaal beleidsopgave 45.216.446 45.638.990 46.901.478 47.087.044 -185.566

 7.8 Bedrijfsvoering Facilitaire zaken en 
Huisvesting 

 

  Belastingen 97.165 102.901 104.032 105.276 -1.244

  Inkoop 2.623.709 2.869.197 2.850.640 2.547.792 302.848

  Kapitaallasten 1.396.423 1.409.609 1.410.033 1.410.033 0

  Toev. voorziening 568.306 542.797 900.911 900.911 0

 totaal beleidsopgave 4.685.603 4.924.504 5.265.616 4.964.012 301.604

 7.9 Inzicht geven in de ontwikkeling van 
reserves en voorzieningen 

 

  Adm. boekingen 349.152 234.259 234.259 234.259 0

  Bijdr. aan reserves 133.801.083 86.588.810 188.693.672 207.823.787 -19.130.115

 totaal beleidsopgave 134.150.235 86.823.069 188.927.931 208.058.046 -19.130.115



167 
 

 Totaal  185.534.115 146.011.375 247.608.241 266.468.955 -18.860.714

Baten   

 7.1 Een duurzaam sluitende provinciale 
begroting 

 

  Dividend -3.158.274 -2.353.633 -2.788.457 -2.828.543 40.086

  Ontv. bijdragen -165.051 -55.026 -177.026 -137.402 -39.624

  Ontv.subsidies -156.510.233 -159.485.854 -162.001.604 -162.347.755 346.151

  Opbr. rente -2.333.774 -1.807.364 -1.917.185 -1.865.961 -51.224

  Opcenten MRB -58.806.932 -59.100.000 -59.100.000 -59.342.490 242.490

 totaal beleidsopgave -220.974.264 -222.801.877 -225.984.272 -226.522.150 537.878

 7.3 Bedrijfsvoering Financiën en Control  

  Ontv. bijdragen -9.185 -6.000 -6.000 0 -6.000

 totaal beleidsopgave -9.185 -6.000 -6.000 0 -6.000

 7.4 Bedrijfsvoering Informatievoorziening en 
automatisering 

 

  Adm. boekingen -2.760 0 0 0 0

  Ontv. bijdragen -370.194 -202.410 -882.546 -844.580 -37.966

 totaal beleidsopgave -372.954 -202.410 -882.546 -844.580 -37.966

 7.6 Bedrijfsvoering Personeel en organisatie  

  Ontv. bijdragen -7.712 -6.500 -10.665 0 -10.665

 totaal beleidsopgave -7.712 -6.500 -10.665 0 -10.665

 7.7 Bedrijfsvoering Personele inzet  

  Adm. boekingen -2.074.446 -2.024.000 -2.024.000 -1.987.000 -37.000

  Ontv. bijdragen -3.078.848 -893.433 -875.571 -2.546.876 1.671.305

 totaal beleidsopgave -5.153.294 -2.917.433 -2.899.571 -4.533.876 1.634.305

 7.8 Bedrijfsvoering Facilitaire zaken en 
Huisvesting 

 

  Ontv. bijdragen -1.117.218 -775.859 -1.124.195 -1.013.228 -110.967

 totaal beleidsopgave -1.117.218 -775.859 -1.124.195 -1.013.228 -110.967

 7.9 Inzicht geven in de ontwikkeling van 
reserves en voorzieningen 

 

  Bijdr. van reserves -146.030.704 -118.951.127 -185.088.051 -185.148.051 60.000

 totaal beleidsopgave -146.030.704 -118.951.127 -185.088.051 -185.148.051 60.000

 Totaal  -373.665.329 -345.661.206 -415.995.300 -418.061.884 2.066.584

Saldo   -188.131.214 -199.649.831 -168.387.059 -151.592.930 -16.794.129

 
 

Toelichting   

Saldo Programma  -16.794.129 
Totaal verrekend met reserves lasten binnen beleidsopgave 7.9 -19.130.115 
Totaal verrekend met reserves baten binnen beleidsopgave 7.9 60.000 
Saldo Programma, zonder product reserves  2.275.985 
Bestemming resultaat reserves bij programma  

Bijdrage aan Reserve uitvoering generatiepact -181.569 
Bijdrage aan Reserve persoonlijk ontwikkel budget (POB) -13.670 
Bijdrage van Risicoreserve 60.000 
Totaal verrekend met reserves -135.239 
Resultaat programma na bestemming reserves  2.140.746 
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Toelichting op verschillen begroting en rekening 
 
Lasten 
 

Beleidsopgave: 7.1 Een duurzaam sluitende provincia le begroting  
 
De totale afwijking betreft een nadeel van € 446.314,--.  
De voornaamste afwijkingen betreffen: 
 
Doelstelling: Goed beheer van provinciale geldmiddelen 

• Een voordeel van € 79.118,-- betreft de rentetoevoeging aan de voorziening spaarhypotheken. 
Door de afnemende hypothekenportefeuille in de afgelopen jaren is de rentetoevoeging ook 
afgenomen.  

• Een nadeel van € 521.258,-- betreft een boekverlies als het gevolg van de afwaardering van de 
panden van de Rijksluchtvaartschool op basis van een nieuw taxatierapport. 

• Een nadeel van € 60.000,-- betreft een last ten behoeve van de voorziening deelnemingen i.v.m. 
een daling van de benaderde marktwaarde van onze deelneming in de N.V. NOM per 31 
december 2020. We stellen voor dit bedrag te onttrekken aan de Risicoreserve. 
 

Beleidsopgave: 7.2 Bedrijfsvoering Documentaire inf ormatievoorziening  
 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 14.305,--.  
 

Beleidsopgave: 7.3 Bedrijfsvoering Financiën en Con trol  
 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 25.287,--.  
 

Beleidsopgave: 7.4 Bedrijfsvoering Informatievoorzi ening en automatisering  
 
De totale afwijking betreft een nadeel van € 10.709,--.  
 

Beleidsopgave: 7.5 Bedrijfsvoering Inkoop  
 
De totale afwijking betreft een nadeel van € 18,--.  
 

Beleidsopgave: 7.6 Bedrijfsvoering Personeel en org anisatie  
 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 570.810,--.  
De voornaamste afwijkingen betreffen: 

Doelstelling: Bedrijfsvoering Personeel en organisatie 

Duurzame inzetbaarheid 
Het budget voor duurzame inzetbaarheid is in 2020 grotendeels benut voor de aanschaf van artikelen 
in het kader van de ARBO thuiswerkregeling. De totale uitgaven bedroegen € 196.754,--. Aangezien 
de levering van met name (leen) monitoren voor de thuiswerkplek worden gezien als investering, zijn 
deze uitgaven op de provinciale balans geplaatst en wordt daarover in 4 jaar afgeschreven. De 
hierdoor ontstane vrijval op het budget duurzame inzetbaarheid in 2020 vormt de compensatie voor de 
hogere kapitaallasten in de komende 4 jaren.   
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Doelstelling: Een opgave gerichte netwerkorganisatie 
De medewerkers hebben een eenmalige thuiswerkvergoeding ontvangen van 500 euro bruto. De 
vergoeding is met het salaris van november uitbetaald. De vergoeding is een tegemoetkoming van de 
werkgever om een verantwoorde wijze van thuiswerken te ondersteunen. De vergoeding was ter 
compensatie voor reeds gemaakte en nog te maken kosten en bedoeld voor de aanschaf van 
bijvoorbeeld een bureau(tafel), verlichting of iets anders wat nodig is om de thuiswerkplek goed en 
verantwoord in te kunnen richten. Op het budget organisatieontwikkeling was hiervoor € 200.000,-- 
gereserveerd. De eenmalige coronatoelage maakt echter onderdeel uit van de loonkosten.  

Doelstelling: De juiste mensen op de juiste plaats op het juiste moment. 

Concernopleidingen 
Het voordeel op het budget concernopleidingen bedraagt € 80.540,--. Door de Corona-crisis en de 
eerste intelligente lockdown zijn de opleidingen die in het voorjaar van 2020 waren gepland 
doorgeschoven naar het najaar van 2020. Daar waar mogelijk zijn opleidingen omgezet naar online 
trainingen, echter zijn er ook opleidingen noodgedwongen doorgeschoven naar het voorjaar van 2021. 
Dat maakt dat er een directe link is met het niet volledig benutten van het gereserveerde budget voor 
concernopleidingen. Daarnaast is er geen gebruik gemaakt van zaalreserveringen, faciliteiten en 
catering bij externe partijen. 
 

Beleidsopgave: 7.7 Bedrijfsvoering Personele inzet  
 
De totale afwijking betreft een nadeel van € 185.566,--.  
De voornaamste afwijkingen betreffen: 
 
Doelstelling: Directe personele inzet 
De Loonkosten (en inkomsten) worden in de jaarstukken als volgt toegerekend aan de doelstellingen: 
Directe personele inzet en Inzet ondersteunend personeel. De toerekening heeft plaatsgevonden op 
basis van de opgegeven inzet van het personeel aan de doelstellingen uit onze begroting, vertaald 
naar taakvelden uit het BBV. Er is € 230.388,-- meer personeelskosten toegerekend aan de 
doelstelling Directe personele inzet dan begroot. Daar tegenover staat dat er € 394.037,-- meer 
inkomsten zijn toegerekend aan dit onderdeel. Per saldo dus een voordeel van € 163.649,--. Voor een 
toelichting op de loonkosten en apparaatskosten in het algemeen verwijzen wij naar de in de 
uitvoeringsinformatie opgenomen verantwoording. 
 
Doelstelling: Inzet ondersteunend personeel.  
De Loonkosten (en inkomsten) worden in de jaarstukken als volgt toegerekend aan de doelstellingen 
Directe personele inzet en Inzet ondersteunend personeel. De toerekening heeft plaatsgevonden op 
basis van de opgegeven inzet van het personeel aan de doelstellingen uit onze begroting, vertaald 
naar taakvelden uit het BBV. Er is € 46.793,-- minder aan personeelskosten toegerekend aan de 
doelstelling Inzet ondersteunend personeel dan begroot. Dit wordt versterkt door dat er € 1.244.581,-- 
meer inkomsten zijn toegerekend aan dit onderdeel. Per saldo dus een voordeel van € 1.291.375,--. 
Voor een toelichting op de loonkosten en apparaatskosten in het algemeen verwijzen wij naar de in de 
uitvoeringsinformatie opgenomen verantwoording. 
 

Beleidsopgave: 7.8 Bedrijfsvoering Facilitaire zake n en Huisvesting  
 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 301.604,--.  
De voornaamste afwijkingen betreffen: 
 
Doelstelling: Het gebruik van duurzame gebouwen en terreinen en daarbij benodigde voorzieningen 
tegen acceptabele kosten en bij voorkeur energieneutraal  



170 
 

Doordat er vanaf maart 2020 voornamelijk thuis wordt gewerkt zijn er € 304.604,-- minder facilitaire 
kosten gerealiseerd dan begroot. Als gevolg van de lockdown zijn er minder kosten gemaakt voor 
vergaderservices, catering, recepties en bewaking en beveiliging. 
  

Beleidsopgave: 7.9 Inzicht geven in de ontwikkeling  van reserves en 
voorzieningen  
 
De totale afwijking betreft een nadeel van € 19.130.115,--.  
De voornaamste afwijkingen betreffen: 
 
De totale overschrijding van de lasten binnen deze beleidsopgave betreft de niet begrote 
verrekeningen met reserves, zoals hieronder aangegeven. Het gaat om verrekeningen die apart aan 
Provinciale Staten ter besluitvorming worden voorgelegd. 

      
Mutaties reserves  Begrote 

toevoeging  
Werkelijk 

toevoeging  
Voordeel/ 

Nadeel 
Verschil  

 

Bijdrage aan Reserve voor algemene 
doeleinden 461.949 461.949    
Bijdrage aan Reserve vaarweg Meppel de Punt 

248.465 248.465    
Bijdrage aan Saldireserve 

29.202.445 29.202.445    
Bijdrage aan Reserve versterking economisch 
structuur 1.120.000 1.656.523 N -536.523 t.g.v. onderbesteding programma 3 
Bijdrage aan Reserve Investeringen Verkeer en 
Vervoer 15.125.785 15.481.226 N -355.441 t.g.v. onderbesteding programma 4 
Bijdrage aan Reserve provinciaal aandeel ILG 3.011.974 3.235.820 N -223.846 t.g.v. onderbesteding programma 2 
Bijdrage aan Reserve Regio Specifiek Pakket 16.372.780 18.349.772 N -1.976.992 t.g.v. onderbesteding programma 3 
Bijdrage aan Financieringsreserve 

19.684.129 19.684.129    
Bijdrage aan Reserve vitaal platteland 600.000 641.163 N -41.163 t.g.v. onderbesteding programma 2 
Bijdrage aan Cofinancieringsreserve Europa 4.152.500 5.026.326 N -873.826 t.g.v. onderbesteding programma 1 
Bijdrage aan Reserve opvang revolverend 
financieren 22.500 22.500    
Bijdrage aan Reserve natuurbeleid 15.209.913 27.219.235 N -12.009.322 t.g.v. onderbesteding programma 2 
Bijdrage aan Reserve investeringsagenda 

5.895.481 5.895.481    
Bijdrage aan Reserve groot (variabel) 
onderhoud wegen en vaarwegen 3.743.290 4.858.863 N -1.115.573 t.g.v. onderbesteding programma 4 
Bijdrage aan Reserve voormalige bdu verkeer 
en vervoer 2.616.926 4.335.998 N -1.719.072 t.g.v. onderbesteding programma 4 
Bijdrage aan Reserve Investeringsbijdrage 
Groningen Airport Eelde 500.000 500.000    
Bijdrage aan Reserve uitvoering generatiepact 935.268 1.116.837 N -181.569 t.g.v. onderbesteding programma 7 
Bijdrage aan Reserve persoonlijk ontwikkel 
budget (POB) 300.000 313.670 N -13.670 t.g.v. onderbesteding programma 7 
Bijdrage aan Reserve regiodeal Zuid- en Oost-
Drenthe 7.790.267 7.873.386 N -83.119 t.g.v. onderbesteding programma 8 
Bijdrage aan Reserve investeringsagenda 2019-
2023 61.700.000 61.700.000    
Inflatiecorrectie RSP (IBOI) 

234.259 234.259    
 188.927.931 208.058.046  -19.130.115  
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Baten 
 

Beleidsopgave: 7.1 Een duurzaam sluitende provincia le begroting  
 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 537.878,--.  
De voornaamste afwijkingen betreffen: 
 
Doelstelling: Goed beheer van provinciale geldmiddelen 

• Een voordeel van € 346.151,-- op de provinciefondsuitkering, te verklaren door een € 304.484,-- 
hogere algemene uitkering ten opzichte van geraamde uitkering en een niet meer geraamde 
decentralisatie-uitkering "Weerbaar bestuur" voor 2020 voor Drenthe ten bedrage van € 41.667,--. 

• Een voordeel van € 242.490,-- in de opbrengst van de opcenten van de motorrijtuigenbelasting, te 
verklaren door een groei van het Drentse wagenpark, zowel in aantal als in gewicht van de 
voertuigen.  
 

Beleidsopgave: 7.2 Bedrijfsvoering Documentaire inf ormatievoorziening  
 
Niet van toepassing. 
 

Beleidsopgave: 7.3 Bedrijfsvoering Financiën en Con trol  
 
De totale afwijking betreft een nadeel van € 6.000,--.  
 

Beleidsopgave: 7.4 Bedrijfsvoering Informatievoorzi ening en automatisering  
 
De totale afwijking nadeel van € 37.966,--.  
 

Beleidsopgave: 7.5 Bedrijfsvoering Inkoop  
 
Niet van toepassing. 
 

Beleidsopgave: 7.6 Bedrijfsvoering Personeel en org anisatie  
 
De totale afwijking betreft een nadeel van € 10.665,--.  
 

Beleidsopgave: 7.7 Bedrijfsvoering Personele inzet  
 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 1.634.305,--.  
De voornaamste afwijkingen betreffen: 
 
Doelstelling Directe personele inzet (lasten en baten) 
De Loonkosten (en inkomsten) worden in de jaarstukken als volgt toegerekend aan de doelstellingen: 
Directe personele inzet en Inzet ondersteunend personeel. De toerekening heeft plaatsgevonden op 
basis van de opgegeven inzet van het personeel aan de doelstellingen uit onze begroting, vertaald 
naar taakvelden uit het BBV. Er is € 230.388,-- meer aan lasten toegerekend dan begroot. Daar 
tegenover staat dat er € 394.037,-- meer inkomsten zijn toegerekend aan dit onderdeel. Per saldo dus 
een voordeel van € 163.649,--. Voor een toelichting op de loonkosten en apparaatskosten in het 
algemeen verwijzen wij naar de in de uitvoeringsinformatie opgenomen verantwoording. 
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Doelstelling Inzet ondersteunend personeel. (lasten en baten) 
De Loonkosten (en inkomsten) worden in de jaarstukken als volgt toegerekend aan de doelstellingen 
Directe personele inzet en Inzet ondersteunend personeel. De toerekening heeft plaatsgevonden op 
basis van de opgegeven inzet van het personeel aan de doelstellingen uit onze begroting, vertaald 
naar taakvelden uit het BBV. Er is € 46.793,-- aan lasten minder toegerekend dan begroot. Dit wordt 
versterkt door dat er € 1.244.581,-- meer inkomsten zijn toegerekend aan dit onderdeel. Per saldo dus 
een voordeel van € 1.291.375,-- Dit wordt oa. veroorzaakt doordat een deel van het personeel (met 
name tijdelijk personeel) wordt gedekt uit beleidsbudgetten. Deze categorie wordt, evenals externe 
inhuur, vooraf niet begroot. De realisatie hierop bedroeg € 1.159.418,--. Voor een toelichting op de 
loonkosten en apparaatskosten in het algemeen verwijzen wij naar de in de uitvoeringsinformatie 
opgenomen verantwoording. 
 

Beleidsopgave: 7.8 Bedrijfsvoering Facilitaire zake n en Huisvesting  
 
De totale afwijking betreft een nadeel van € 110.967,--.  
De voornaamste afwijkingen betreffen: 
 
Doelstelling: Het zoveel mogelijk inzetten van duurzame facilitaire producten en diensten tegen 
acceptabele kosten 
 
Vergaderservices en Catering 
Als gevolg van de lockdown zijn er € 110.000,-- minder baten gerealiseerd dan begroot voor de 
vergaderservices en de kantine van het provinciehuis.  
 

Beleidsopgave: 7.9 Inzicht geven in de ontwikkeling  van reserves en 
voorzieningen  
 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 60.000,--. 
 
De afwijking betreft een hogere onttrekking aan de Risicoreserve, zoals 
hieronder aangegeven. Het gaat om een verrekening die apart ter besluitvorming aan Provinciale 
Staten wordt voorgelegd.  
 
Zie voor toelichting de afzonderlijke programma's, dan wel de toelichtingen op de stand en verloop 
van reserves in paragraaf 1.2.8 Reserves en voorzieningen. 

      
Mutaties reserves  Begrote 

onttrekking  
Werkelijk 

onttrekking  
Voordeel/Nadeel  Verschil  

 

Bijdrage van Reserve voor algemene 
doeleinden -5.929.728 -5.929.728    
Bijdrage van Reserve versterking economisch 
structuur -1.500.000 -1.500.000    
Bijdrage van Saldireserve 

-31.947.449 -31.947.449    
Bijdrage van Reserve Regio Specifiek Pakket 

-25.690.212 -25.690.212    
Bijdrage van Reserve Investeringen verkeer en 
vervoer -13.972.303 -13.972.303    
Bijdrage van Risicoreserve -4.702.000 -4.762.000 V 60.000 t.g.v. overbesteding programma 7 
Bijdrage van Reserve provinciaal aandeel ILG 

-3.927.773 -3.927.773    
Bijdrage van Financieringsreserve 

-55.100.000 -55.100.000    
Bijdrage van Reserve vitaal platteland 

-909.985 -909.985    
Bijdrage van Cofinancieringsreserve Europa 

-3.644.353 -3.644.353    
Bijdrage van Reserve opvang revolverend 
financieren -201.500 -201.500    
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Bijdrage van Reserve natuurbeleid 
-21.971.366 -21.971.366    

Bijdrage van Reserve investeringsagenda 
-5.100.000 -5.100.000    

Bijdrage van Reserve voormalige bdu verkeer 
en vervoer -2.990.200 -2.990.200    
Bijdrage van Reserve groot (variabel) 
onderhoud wegen en vaarwegen -3.088.582 -3.088.582    
Bijdrage van Reserve Investeringsbijdrage 
Groningen Airport Eelde -1.585.000 -1.585.000    
Bijdrage van Reserve uitvoering generatiepact 

-858.600 -858.600    
Bijdrage van Reserve persoonlijk ontwikkel 
budget (POB) -269.000 -269.000    
Bijdrage van Reserve investeringsagenda 
2019-2023 -1.700.000 -1.700.000    

 -185.088.051 -185.148.051  60.000  
 

  



174 
 

Programma 8: Integrale Opgaven 
 
In de begroting 2020 schreven we over dit programma: 
 
De regiodeal is een samenwerkingsovereenkomst tussen Rijk (meerdere ministeries), 6 gemeenten 
(Borger-Odoorn, Aa en Hunze, Emmen, Hardenberg, Hoogeveen en Coevorden) en de provincie 
Drenthe. De provincie Drenthe is penvoerder. Voor de begroting van de provincie betekent dit dat het 
budgetrecht, besluitvormingsstructuur, mandatering niet alleen aan de provincie is. 
 
In de zomer van 2019 is in de gemeenteraden, de Staten van Drenthe en het Rijk (brief naar de 2e 
Kamer) de dealtekst vastgesteld. In oktober 2019 zal de stuurgroep voor de eerste keer besluiten tot 
het accorderen van projecten en uitgaven die analoog zijn aan de overeenkomst die door de Staten en 
gemeenteraden is vastgesteld. 
 
Inhoudelijk betekent het in de pijlers wonen, werken en welzijn dat er meerdere projecten worden 
opgesteld. Om alle gemeenteraden en Staten goed mee te nemen zal de stuurgroep eind oktober een 
informatiebijeenkomst beleggen waarbij informatie wordt gegeven over de projecten en de voortgang. 
Uitgangspunt is dat er verschillende fases worden onderkend in de projecten en dat er mandaat wordt 
gevraagd voor de eerste fase. 
 
Voor de begroting van de provincie Drenthe, als penvoerder, betekent dit dat de besluitvorming van 
Stuurgroep (oktober 2019) opgenomen wordt in de begroting van de provincie. Uitgaven zullen 
achteraf worden verantwoord en via bestuursrapportages in de begroting worden opgenomen. Deze 
verantwoording gebeurt formeel door de stuurgroep. 
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Dit is in 2020 aan dit programma gedaan: 
 
De strategische en operationele doelen van het programma zijn in de Stuurgroep vastgesteld. Bij deze 
doelen zijn indicatoren opgesteld. Daarnaast is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten en een 
bijbehorende werkwijzer. 
 
De projecten zijn van start. Geconstateerd is dat de samenwerking, zowel tussen de overheden (Rijk – 
Provincie – Gemeenten) als de verschillende projectpartners / stakeholders 
(woningbouwverenigingen, welzijnsorganisaties enz.) zeer goed verloopt en dat er een lerende, 
positieve dynamiek is ontstaan.  
 

Successen 
- Financiering skills4future 
- Oprichten fablabs Coevorden, Hardenberg  en duurzaamheidscentrum Hoogeveen 
- Impuls digitalisering; regionale databank en vrijetijdseconomie 
- Starten van de proeftuinen wonen in het hele regiodeal gebied 
- Start HBO – V (voldoende gekwalificeerd personeel in de zorg) 
- Starten Kansen4 Kinderen 
 
Knelpunten 
- Uit de voortgangsrapportage komt naar voren dat veel projecten vertraging oplopen door corona. 
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Toelichting programma 
Dit programma dient voor een transparant volgen van de overstijgende acties rond integrale opgaven 
zoals de regiodeals. Op deze manier vindt rapportage plaats als onderdeel van de bestaande P&C-
stukken. 
 
Stand resultaten 
Van de resultaten binnen dit programma is hier de status van de resultaten weergegeven. Op 
resultaatniveau is de afwijking toegelicht binnen de doelstelling. 
 

 

 
Lasten  Baten  

5.848.378 -1.535.871 
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 1 2 3 4 (3-4)

 Realisatie
 2019

Primitieve 
begroting 2020

Begroting 2020 na 
wijziging

Realisatie 2020 Verschil

Totaal lasten 2.198.411 9.943.825 6.668.310 5.848.378 819.932

Totaal baten -653.103 -2.500.000 -1.563.577 -1.535.871 -27.706

Saldo 1.545.308 7.443.825 5.104.733 4.312.507 792.226

 

 

Beleidsopgave: 8.1 Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status realisatie met toelichting 

208101 Namens de samenwerking 
Regiodeal Zuid en Oost Drenthe 
invulling geven aan de rol van 
kassier 

De sociaaleconomische vitalisering 
van de regio om het werk-, leer-, 
woon-, recreatie- en leefklimaat op 
peil te houden en te verhogen. Dit 
wordt gerealiseerd door de 
samenwerking van het rijk, de 
provincie en 6 gemeenten. 

In 2020 invulling gegeven aan de 
kassiersfunctie voor de regiodeal. 

   

 
 

 

 

   

 
 

Ontwikkelingen 

Beleidsopgave: 8.1 Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe 

Het programma is in de afgesproken vorm halverwege de uitvoering. Er zijn verkennende gesprekken 
om deze samenwerking een structureel karakter te geven.  
In de stuurgroep is geconstateerd dat de ambitie om de brede welvaart in Zuidoost-Drenthe in de 
breedte te verbeteren niet in de programma periode (4 jaar) afgerond zal zijn en € 40 miljoen niet 
genoeg is. In 2021 zal het gesprek over de periode na de programma periode vervolgd worden.  
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Programma 8 wat heeft het gekost 
   1 2 3 4 3-4 

 Beleidsopgave eco cat Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

verschil  

Lasten    

 8.1 Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe   

  Inkoop -335.969 0 693.920 -41.130 735.050 

  Subsidie 2.534.380 9.943.825 5.974.390 5.889.508 84.882 

 totaal beleidsopgave 2.198.411 9.943.825 6.668.310 5.848.378 819.932 

 Totaal  2.198.411 9.943.825 6.668.310 5.848.378 819.932 

Baten    

 8.1 Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe   

  Ontv.subsidies -653.103 -2.500.000 -1.563.577 -1.535.871 -27.706 

 totaal beleidsopgave -653.103 -2.500.000 -1.563.577 -1.535.871 -27.706 

 Totaal  -653.103 -2.500.000 -1.563.577 -1.535.871 -27.706 

Saldo   1.545.308 7.443.825 5.104.733 4.312.507 792.226 

 
 

Toelichting   

Saldo Programma  792.226 

Bestemming resultaat reserves bij programma  

Bijdrage aan Reserve regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe -83.119 

Totaal verrekend met reserves -83.119 

Resultaat programma na bestemming reserves  709.107 
 

Toelichting op verschillen begroting en rekening 
 
Lasten 
 

Beleidsopgave: 8.1 Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe  
 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 819.932,--.  
De voornaamste afwijkingen betreffen: 
 
Doelstelling: Uitvoeren van de integrale opgave van de sociaal economische ontwikkeling van Zuid- en 
Oost Drenthe, samen met het rijk en de gemeenten in Zuid- en Oost- Drenthe 
 
Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe 
In 2020 is door de stuurgroep van de regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe een groot aantal projecten 
geaccordeerd en zijn voor € 5.756.508,-- subsidiebeschikkingen afgegeven. In dit bedrag is in totaal € 
534.000,-- opgenomen dat beschikbaar is gesteld aan de provincie Drenthe voor de uitvoering van de 
volgende projecten: projectcoördinatie Kansen voor Kinderen 2020 en IT Hub Hoogeveen. Daarnaast 
hebben wij voor € 386.977,-- aan proceskosten gemaakt. Dit heeft geleid tot een voordeel van € 
110.825,--.  
 
Uitvoering provinciale regiodeal projecten 
In 2019 en 2020 zijn vanuit de Regiodeal Zuid-en Oost-Drenthe aan de provincie incidenteel middelen 
beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de volgende projecten: Regionale aanpak betaalbare 
koopwoningen, projectcoördinatie Kansen voor Kinderen 2019 en 2020, Ondernemer vindt 
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ondernemer en IT Hub Hoogeveen. Deze middelen hebben betrekking op projecten met een meerjarig 
karakter die na afronding afgerekend moeten worden met de partners. Om de dekking van de kosten 
te kunnen waarborgen stellen we voor de restantbudgetten van in totaal € 709.107,-- over te hevelen 
naar 2021. 
 

Baten 
 

Beleidsopgave: 8.1 Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe  
 
De totale afwijking betreft een nadeel van € 27.706,--.  
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Programma 9: Investeringsagenda 
 
In de begroting 2020 schreven we over dit programma: 
 
De Investeringsagenda is in de vorige bestuursperiode een effectief instrument gebleken om 
ontwikkelingen in gang te zetten en te realiseren. Voor de nieuwe coalitie was dat aanleiding 
om daarvoor ook in deze periode incidentele middelen vrij te maken. In de Begroting 2020 stellen we 
voor om € 50 miljoen vanuit de Financieringsreserve vrij te maken voor dit doel. 
Inmiddels hebben we het proces opgestart om ook inhoudelijk vorm te geven aan deze nieuwe 
investeringsagenda. 
 
De investeringsagenda uit de vorige bestuursperiode kende 15 projecten en een financiële inzet van 
de provincie van € 95,5 miljoen. Daarmee is meer dan half miljard euro aan directe investeringen 
losgemaakt bij andere overheden, bedrijven en particulieren. Deze ‘oude’ investeringsagenda loopt 
ook in het komende jaar nog door. Ongeveer € 5 miljoen is al wel bestemd, maar nog niet besteed. 
 
We verwachten dat ook bij de ‘nieuwe’ investeringsagenda sprake zal zijn van een vermenigvuldiging 
van de provinciale middelen door andere partijen. We zijn voornemens om tegelijkertijd met de 
investeringen ook te sparen voor de toekomst, door eventuele meevallers te storten in de 
financieringsreserve. Met een doorlichting van de verschillende reserves verwachten we ook enige 
vrijval die we in de financieringsreserve zullen storten. 
 
Met de Statenwerkgroep Programmabegroting hebben we afgesproken dat we de Investeringsagenda 
als afzonderlijk hoofdstuk opnemen in de P&C-cyclus. We verwachten dat dit zal leiden tot een meer 
inzichtelijke verantwoording. Voor zover nog van toepassing zullen we ook de oude 
investeringsagenda op die manier opnemen in plaats van verweven door de verschillende 
programma’s, zoals tot nu toe gebruikelijk. Het was echter te kort dag om dat al in deze begroting te 
realiseren. 
  



181 
 

Dit is in 2020 aan dit programma gedaan: 
 
De uitvoering van de projecten uit de Investeringsagenda 2016-2019 is in 2020 doorgezet. Bij deze 
jaarrekening is bij de uitvoeringsinformatie per project een rapportage opgenomen.   
 
De coronapandemie raakte ook de voorbereiding en de vaststelling van de nieuwe 
Investeringsagenda. PS en GS hebben voor de voorbereiding en definiëring van de projecten en 
programma’s op unieke wijze nauw samengewerkt. Aanvankelijk zou de nieuwe Investeringsagenda 
2020-2023 in het voorjaar worden vastgesteld. Toen kwamen de effecten op het beleid als gevolg van 
corona pas goed aan het licht. Op onderdelen is de Investeringsagenda daarom bijgesteld en is deze 
in de PS-vergadering van 11 november 2020 vastgesteld als Investeringsagenda Plus 2020-2023.  
Het budgettaire kader van de Investeringsagenda Plus 2020-2023, dat eerder was vastgesteld op € 50 
miljoen, is met € 13 miljoen opgehoogd. Daarmee is in totaal € 63 miljoen beschikbaar waarmee de 
slagkracht van de Investeringsagenda Plus 2020-2023 en het beoogde multipliereffect voor Drenthe 
verder wordt vergroot.  
 
Regiostedenfonds 
De voornaamste plus van de Investeringsagenda is het Regiostedenfonds. Versterkt door de 
coronacrisis, hebben de vier regiosteden in Drenthe het zwaar. Om investeringen in leefbaarheid en 
aantrekkelijkheid van de binnensteden te stimuleren, kunnen Assen en Emmen elk rekenen op € 4,55 
miljoen en Hoogeveen en Meppel op € 2,65 miljoen. Voorwaarde is dat 30% van deze bijdragen 
besteed wordt aan het verbeteren van de bereikbaarheid per fiets. Met de steden zijn we inmiddels in 
overleg over hun plannen. Het Regiostedenfonds is op 16 december 2020 door PS vastgesteld. 
 
Herstructureringsfonds 
Het herstructureringsfonds is voor een deel een voortzetting van het herstructureringsfonds uit de 
Investeringsagenda 2016-2019 en bouwt ook (met name voor Coevorden, Beilen en Roden) voort op 
het Binnenstadsfonds. Het Herstructureringsfonds is ook op 16 december 2020 door PS vastgesteld. 
 
Toekomstbestendig Wonen 
De Drentse Woonagenda was al aangekondigd in het coalitieakkoord. Levensloop bestendig, 
betaalbaar, duurzaam en leefbaar wonen zijn thema’s die daarbij de revue passeren. De Woonagenda 
is op 11 november 2020 door PS vastgesteld. 
 
Boer, burger en biodiversiteit 
De uitwerking van de agenda Boer, burger en biodiversiteit is ook op 16 december 2020 door PS 
vastgesteld. De aandacht is daarbij vooral gericht op het versterken van een nieuw verdienmodel voor 
de landbouw op het creëren van een gezonde leefomgeving. Ook draagt de agenda Boer, burger en 
biodiversiteit bij aan het vergroenen van de binnensteden. 
 
Recreatie & Toerisme 
De coronacrisis heeft duidelijk het grote belang van de vrijetijdssector voor Drenthe aangetoond. 
Investeringen in het verbeteren van recreatieve fietsvoorzieningen, het verbeteren van de 
verblijfsrecreatie en het nog aantrekkelijker maken van Drenthe als toeristische bestemming zijn 
daarmee op hun plaats. Op 3 februari 2021 hebben Provinciale Staten ingestemd met de 
kwaliteitsimpuls Toerisme & Recreatie. 
 
Universiteit van het Noorden  / Groene chemiecampus 
Eind 2020 hebben het Drenthe College, NHL Stenden, de Rijksuniversiteit Groningen, de gemeente 
Emmen en de provincie een intentieverklaring getekend om te komen tot een masterplan 
campusontwikkeling Emmen. Dit is een belangrijke eerste stap in de samenwerking binnen de 
Universiteit van het Noorden. Naar verwachting zullen in het voorjaar van 2021 vervolgstappen 
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worden gezet en zal een voorstel aan PS worden voorgelegd om (een deel van) de bijdrage uit de 
Investeringsagenda PLUS beschikbaar te stellen. 
Midden- en kleinbedrijf 
De Investeringsagenda Plus voorziet in een storting van € 1 miljoen in de Reserve opvang revolverend 
financieren als risicodekking voor een lening van € 10 miljoen aan het mkb-fonds. Dit fonds heeft in de 
afgelopen jaren laten zien een grote meerwaarde te hebben in het financieren van innovatieve 
plannen van snelgroeiende bedrijven en starters. Een uitgewerkt voorstel zal nog aan PS worden 
voorgelegd. 
 
Mobiliteit 
Provinciale Staten hebben op 11 november 2020 ingestemd met het voorstel om € 0,5 miljoen bij te 
dragen aan het onderzoek van ProRail naar de noodzakelijke aanpassingen aan het spoor en station 
Coevorden om personenvervoer op het traject Coevorden-Rheine mogelijk te maken. Dit onderzoek, 
dat deel al was uitgevoerd, heeft er mede toe geleid dat het Rijk inmiddels een bijdrage van € 10 
miljoen voor dit project heeft gereserveerd. 
 
Energietransitie 
Provinciale Staten hebben op 11 november 2020 ingestemd met de voortzetting van de Expeditie 
Energieneutraal Wonen en met het voorstel om daarvoor tot en met 2023 € 4 miljoen euro voor 
beschikbaar te stellen. In de Statenvergadering van 16 december 2020 hebben de Staten ingestemd 
met een subsidie van € 1,645 miljoen voor de bouw van een waterstoffabriek op het GZI-terrein in 
Emmen vanuit het budget dat in de Investeringsagenda PLUS was gereserveerd voor Energietransitie. 
Voor het nog resterende budget van € 3,355 miljoen zullen nog afzonderlijke voorstellen aan PS 
worden voorgelegd. 
 
Sociale Agenda  
De sociale agenda is al op 1 juli 2020 door PS vastgesteld, samen met het werkplan 2020 en direct 
daarna met een door PS beschikbaar gesteld werkbudget van € 1 miljoen in uitvoering gegaan. In de 
Sociale Agenda geven we samen met onze partners en inwoners vorm aan innovatieve projecten en 
experimenten met als doel te komen tot een vernieuwende en aanvullende aanpak om de 
leefbaarheid te vergroten. Met als basis de kennis, die we opdoen via het Trendbureau Drenthe 
(onderwijsmonitor en leefbaarheidsmonitor), de leerstoel bevolkingsdaling en door ons gefaciliteerd 
onderzoek naar overerfbare armoede en de aanpak van laaggeletterdheid. De uitvoering van de 
Sociale Agenda is gestart met een aantal Drenthe-brede projecten en met de uitvraag van de eerste 
ronde alliantieprojecten. Er is een adviescommissie Sociale Agenda geïnstalleerd, die de aanvragen 
van deze eerste ronde heeft beoordeeld. Deze alliantieprojecten starten in 2021. Een belangrijk 
resultaat van de Sociale Agenda is nu al zichtbaar: er wordt steeds meer samengewerkt door partijen 
en gemeenten. Een verdere verantwoording over de Sociale Agenda is te vinden in programma 6. 
 
 
Cultuur en erfgoed 
In de Statenvergadering van 1 juli 2020 hebben Provinciale Staten ook ingestemd met het naar voren 
halen van een deel van het gereserveerde bedrag voor cultuur en erfgoed. Een bedrag van € 0,5 
miljoen is in 2020 ingezet als noodsteun voor kleine musea. Die konden een provinciale bijdrage 
aanvragen om in te spelen op de coronamaatregelen. In het voorjaar van 2021 volgen een voorstel 
voor een bijdrage aan de doorontwikkeling van het Verhaal van het Veen, als ambitie uit de 
cultuurnota. Ook zal een uitwerking voor de storting van € 0,5 miljoen als risicodekking voor een 
storting van € 5 miljoen in het Monumentenfonds ter besluitvorming aan PS worden voorgelegd. 
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Sport en bewegen 
In de Investeringsagenda PLUS is een bedrag van € 2 miljoen beschikbaar als bijdrage in de realisatie 
van bijzondere sportevenementen of bovenregionale sportaccommodaties. Een concreet 
uitwerkingsvoorstel daarvoor zal aan PS worden voorgelegd. 
 

Successen 
- Regiosteden ontwikkelen plannen voor verbeteren leefbaarheid en aantrekkelijkheid van 
binnensteden 
- Intentieverklaring Masterplan Campusontwikkeling Emmen getekend 
- Rijksbijdrage van 10 miljoen voor spoor Coevorden-Rheine 
- Concrete(re) plannen van Shell voor de bouw van een waterstoffabriek in Emmen 
- Project Kansen4Kinderen in 50 basisscholen, uitrol heel Drenthe gestart.   
- Project burgerparticipatie i.s.m. BOKD en CMO STAMM gestart in de gemeenten Tynaarlo, Midden-
Drenthe en de gemeenten van de regiodeal Zuid en Oost Drenthe  
- Wooninitiatieven voor doelgroepen als ouderen, jongeren en mensen met een zorg- of 
begeleidingsbehoefte worden actief ondersteund.  
- Versterkte inzet van brede ervaringsdeskundigheid in een Drenthe-breed project, waarin drie 
organisaties samenwerken.   
- Op initiatief van de gemeente Hoogeveen, Assen en Coevorden en de Provincie Drenthe is een 
Zomerprogrammering opgezet met activiteiten die jongeren interessant vinden  
- Kleine musea ondersteund in coronacrisis 
 
Knelpunten 
- Omdat de besluitvorming over de Investeringsagenda Plus 2020-2023 met een half jaar is uitgesteld 
starten sommige projecten later op. 
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Toelichting programma 
Voor de nieuwe bestuursperiode wordt een nieuwe Investeringsagenda 2019-2023 ingesteld. De 
afzonderlijke projecten worden binnen dit programma als beleidsopgaven gepresenteerd. Dit gebeurt 
vooral uit oogpunt van toegankelijkheid van de informatie over de projecten. 
 
Stand resultaten 
Van de resultaten binnen dit programma is hier de status van de resultaten weergegeven. Op 
resultaatniveau is de afwijking toegelicht binnen de doelstelling. 
 

 

 
Lasten  Baten  

769.182  
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 1 2 3 4 (3-4)

 Realisatie
 2019

Primitieve 
begroting 2020

Begroting 2020 na 
wijziging

Realisatie 2020 Verschil

Totaal lasten 1.200.000 769.182 430.818

Totaal baten 

Saldo 1.200.000 769.182 430.818

 

 

Beleidsopgave: 9.1 Investeringsagenda 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status realisatie met toelichting 

209101 Coördinatie 
Investeringsagenda 

Uitvoeren investeringsagenda De uitvoering van de 
Investeringsagenda 2016 - 2019 
vindt conform de planning plaats. In 
een bijlage bij deze jaarrekening 
wordt afzonderlijk gerapporteerd 
over de projecten uit deze 
Investeringsagenda. 

   

 
 

 

 

   

 
Beleidsopgave: 9.2 Investeringsagenda 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten Status realisatie met toelichting 

209201 Uitvoeren van de 
investeringsagenda 

Realiseren van een nieuwe drentse 
investeringsagenda voor de periode 
2019 – 2023 met projecten die van 
belangrijke betekenis zijn voor de 
provincie Drenthe. 

De investeringsagenda Plus 2020 - 
2023 is in de PS-vergadering van 
11 november 2020 vastgesteld. 
Naar aanleiding van deze 
Investeringsagenda zijn in 2020 
inmiddels de volgende 
statenstukken vastgesteld: De 
Sociale Agenda, Het onderzoek in 
verkenningsfase van de 
spoorverbinding Emmen-Rheine, 
De Woonagenda, De Expeditie 
Energieneutraal wonen 2020-2023, 
Het Regiostedenfonds, Het 
Herstructureringsfonds, Het Besluit 
tot subsidie bouw waterstoffabriek 
op het vm. GZI-terrein, De Agenda 
Boer-Burger-Biodiversiteit en via de 
vijfde begrotingswijziging de 
voeding van Het Noodfonds 
Cultuur. 

   

De Investeringsagenda 2020 
- 2023 zou aanvankelijk in het 
voorjaar van 2020 worden 
vastgesteld. Als gevolg van 
corona is de behandeling 
daarvan uitgesteld en hebben 
aanpassingen van het 
eerdere concept 
plaatsgevonden. Dit heeft 
geresulteerd in de 
Investeringsagenda Plus 
2020-2023 die op 11 
november 2020 door PS is 
vastgesteld.  
In 2020 zijn op verschillende 
thema's uit de 
Investeringsagenda besluiten 
genomen die in de loop van 
2020 en 2021 worden 
uitgevoerd. 

 

 

 

   

 
 

Ontwikkelingen 

Beleidsopgave: 9.1 Investeringsagenda 

De Investeringsagenda 2016-2019 wordt met de rapportage in de jaarrekening 2020 afgerond. De 
details van de rapportage zijn opgenomen in de uitvoeringsinformatie. De projecten van deze 
investeringsagenda die nog doorlopen worden verder aan PS toegelicht in programma 9 van de P&C 
stukken. Niet bestede middelen worden eveneens zichtbaar in programma 9. 

Beleidsopgave: 9.2 Investeringsagenda 

Het rapporteren over de Investeringsagenda Plus 2020-2023 vindt plaats in programma 9 van de P&C 
stukken.  

Beleidsopgave: 9.3 Mobiliteit 

Ten opzichte van de Begroting 2021 zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 
 



186 
 

Beleidsopgave: 9.4 Sociale agenda 

Ten opzichte van de Begroting 2021 zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 

Beleidsopgave: 9.5 Cultuur en erfgoed 

Ten opzichte van de Begroting 2021 zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 
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Programma 9 wat heeft het gekost 
   1 2 3 4 3-4

 Beleidsopgave eco cat Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

verschil

Lasten   

 9.3 Mobiliteit  

  Inkoop 0 200.000 198.955 1.045

 totaal beleidsopgave  0 0 200.000 198.955 1.045

 9.4 Sociale agenda  

  Subsidie 0 500.000 437.875 62.125

 totaal beleidsopgave  0 0 500.000 437.875 62.125

 9.5 Cultuur en erfgoed  

  Subsidie 0 500.000 132.352 367.648

 totaal beleidsopgave  0 0 500.000 132.352 367.648

 Totaal  0 0 1.200.000 769.182 430.818

Saldo   0 0 1.200.000 769.182 430.818

 
 

Toelichting   

Saldo Programma  430.818 

Bestemming resultaat reserves bij programma  

Niet van toepassing 0 

Totaal verrekend met reserves 0 

Resultaat programma na bestemming reserves  430.818 
 

Toelichting op verschillen begroting en rekening 
 
Lasten 
 

Beleidsopgave: 9.1 Investeringsagenda 
 
Niet van toepassing. 
 

Beleidsopgave: 9.2 Investeringsagenda  
 
Niet van toepassing. 
 

Beleidsopgave: 9.3 Mobiliteit  
 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 1.045,--.  
 

Beleidsopgave: 9.4 Sociale agenda  
 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 62.125,--.  
De voornaamste afwijkingen betreffen: 
 
Doelstelling: Werkprogramma Sociale Agenda 2020 
Voor het Werkplan Sociale Agenda 2020 betreft het een bedrag van € 62.125,--. Dit bedrag is een 
som van de restantdeelbudgetten Wonen (bedoeld voor inhuur t.b.v. ondersteuning van 
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burgerinitiatieven) en Kansen4Kinderen. Het project loopt door in 2021. Voorstel is dan ook om het 
overschot over te hevelen naar 2021.  
 

Beleidsopgave: 9.5 Cultuur en erfgoed  
 
De totale afwijking betreft een voordeel van € 367.648,--.  
De voornaamste afwijkingen betreffen: 
 
Doelstelling: Ondersteunen van kleine musea in Drenthe bij het opvangen van de gevolgen van de 
coronacrisis 
Deze middelen zijn de bestemd voor kleine musea. In verband met corona is een deel hiervan ingezet 
als noodsteun voor de kleine musea. Het bedrag moet worden overgeheveld zodat het resterende 
budget gebruikt kan worden voor aanvullende coronasteun en/of investeringsprojecten in lijn met de 
investeringsagenda. Hierbij zijn we afhankelijk van de ontwikkelingen in 2021. 
 

Baten 
 

Beleidsopgave: 9.1 Investeringsagenda  
 
Niet van toepassing. 
 

Beleidsopgave: 9.2 Investeringsagenda  
 
Niet van toepassing. 
 

Beleidsopgave: 9.3 Mobiliteit  
 
Niet van toepassing. 
 

Beleidsopgave: 9.4 Sociale agenda  
 
Niet van toepassing. 
 

Beleidsopgave: 9.5 Cultuur en erfgoed  
 
Niet van toepassing. 
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I.2 Paragrafen 
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I.2.1 Lokale heffingen 

Inleiding 

Met lokale heffingen creëren wij de mogelijkheid aanvullend (op onder meer de uitkering uit het 
provinciefonds) collectieve voorzieningen, zoals deze in de verschillende programma’s zijn 
opgenomen, te financieren. Bij het heffen gaan wij zoveel mogelijk uit van het profijtbeginsel. Het 
profijtbeginsel is gebaseerd op de gedachte dat burgers en bedrijven moeten bijdragen in de kosten 
van de door de overheid voortgebrachte voorzieningen naar de mate van het profijt dat zij van die 
voorzieningen hebben. Het profijtbeginsel manifesteert zich met name bij heffingen. Deze paragraaf 
geeft de door Provinciale Staten vastgestelde beleidslijnen en te realiseren belastingopbrengsten 
weer. Bij het heffen houden wij rekening met interne en externe kaders en wet- en regelgeving, 
waaronder verschillende artikelen uit de Provinciewet. Daaruit komt het volgende naar voren: 
 
Lastendruk 
De provinciale heffingen bepalen, zij het in geringe mate, de collectieve lastendruk en zijn dus mede 
bepalend voor de omvang van het besteedbaar inkomen. Wettelijk mag het bedrag van een 
provinciale belasting niet afhankelijk worden gesteld van het inkomen, de winst of het vermogen. De 
opcentenheffing heeft nauwelijks tot geen relatie met sociale aspecten en armoedebeleid. 
 
Lokale heffingen moeten overheidsoptreden legitimeren 
Wat krijgt de burger terug voor de betaling aan de provincie? Wij streven naar evenwicht tussen het 
ervaren van overheidsoptreden en de hoogte van het te betalen bedrag. In de Provinciewet staat dat 
provinciale opcenten tot een bepaalde limiet geheven mogen worden en dat leges maximaal 
kostendekkend mogen zijn. De opbrengsten van de heffingen zijn bij speciale wetten aan limieten 
gebonden. Bij overtreding van de regels kan de rechter de desbetreffende heffingsverordening 
onverbindend verklaren. 

Grondwaterheffing 

Op grond van het bepaalde in artikel 7.7 van de Waterwet hebben Provinciale Staten een heffing 
ingesteld op het onttrekken van grondwater. De regels die de provincie hanteert bij de 
grondwaterheffing zijn neergelegd in de grondwaterheffingsverordening. 
Op grond van het bepaalde in artikel 6.4 van de Waterwet is het verboden om zonder vergunning van 
Gedeputeerde Staten grondwater te onttrekken of water te infiltreren: 
a. ten behoeve van industriële toepassingen, indien de te onttrekken hoeveelheid meer dan 
150.000 m3 per jaar bedraagt; 
b. ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening of een bodemenergiesysteem. 
 
De regels die de provincie hanteert voor bovengenoemde onttrekkingen zijn vastgelegd in de 
Provinciale omgevingsverordening (POV) Drenthe. De bestedingsmogelijkheden voor de provincie van 
de grondwaterheffing zijn limitatief in de Waterwet opgenomen. 
 
Kosten die op grond van de Waterwet onder de heffing kunnen worden gebracht zijn: 
a. maatregelen, direct verband houdende met het voorkomen en tegengaan van de nadelige 
gevolgen van het onttrekken van grondwater en het infiltreren van water; 
b. voor het grondwaterbeleid noodzakelijke onderzoeken; 
c. het houden van een register voor het onttrekken van grondwater en het infiltreren van water; 
d. vergoeding ingevolge artikel 7.14, eerste lid, van schade, voortvloeiend uit de uitvoering van 
artikel 6.4; 
e. in verband met de uitvoering van artikel 7.19. 
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Inkomsten 
De belasting wordt geheven naar de onttrokken hoeveelheid grondwater gemeten in kubieke 
meters. Indien op grond van de vergunningvoorschriften water wordt geïnfiltreerd, wordt op aanvraag 
van de belastingplichtige het aantal kubieke meters geïnfiltreerd water in mindering gebracht op de 
voor de belasting te hanteren onttrokken hoeveelheid grondwater. 
De hoogte van de heffing is vastgesteld door Provinciale Staten. De te betalen heffing mag naar 
beneden worden afgerond op hele euro’s. 
De belasting wordt verschuldigd op het moment waarop het grondwater wordt onttrokken en moet op 
aangifte worden voldaan. 
 
Het tarief per 100 m3 onttrokken grondwater bedroeg in 2020 € 1,115 (2019: € 1,115). Begroot was 
een bedrag van € 700.000,--. De opbrengst van de aangifte grondwaterheffing is € 804.413,--. 
 
Kwijtscheldingsbeleid 
Bij invordering van de grondwaterbelasting wordt geen kwijtschelding verleend. 

Heffing ontgrondingen 

Op grond van artikel 21f van de Ontgrondingenwet hebben Provinciale Staten een heffing ingesteld op 
het ontgronden van stoffen. De regels die de provincie hanteert bij de ontgrondingenheffing zijn 
vastgelegd in de Belastingverordening Drenthe 2020 en de Ontgrondingenwet. De 
bestedingsmogelijkheden voor de provincie van de ontgrondingenheffing zijn limitatief in de 
Ontgrondingenwet opgenomen. 
 
Kosten die onder de heffing zijn gebracht 
Op grond van de Belastingverordening Drenthe 2020 wordt een heffing in rekening gebracht voor 
kosten met betrekking tot schadevergoedingen ingevolge artikel 26 van de Ontgrondingenwet. Het 
provinciale tarief daarvoor bedraagt € 0,45 per 100 m3 hoeveelheid stoffen. 
 
Inkomsten 
De heffingsplicht rust op alle houders van vergunningen, behalve als het vergunningen betreft die 
gelden voor minder dan 10.000 m3 vaste stoffen. De heffingsplicht geldt evenmin op hoeveelheden ten 
aanzien waarvan eerder is geheven, tenzij en tot zover de heffing op grond van artikel 4.9 van de 
belastingverordening is teruggegeven. Deze vrijstelling geldt niet voor zover is geheven ten behoeve 
van een in artikel 4.1 van de belastingverordening bedoelde bestemming en nadien wordt geheven 
voor een andere in dat artikel bedoelde bestemming. 
De belastingschuld ontstaat op het tijdstip dat de vergunning is verleend en wordt door middel van een 
aanslag opgelegd. 
 
Teruggaaf 
Indien een vergunning wordt vernietigd of ingetrokken dan wel gewijzigd, vindt teruggaaf van de 
heffing plaats. Geen teruggaaf vindt plaats over de hoeveelheid stoffen die al is gewonnen. Teruggaaf 
blijft ook achterwege indien het bedrag dat moet worden teruggegeven minder bedraagt dan het in 
artikel 21f van de Ontgrondingenwet genoemde bedrag van € 250,--. 
 
Kwijtscheldingsbeleid 
Bij de invordering van de ontgrondingenheffing wordt geen kwijtschelding verleend. 
In 2020 is via deze heffing voor één ontgronding in totaal € 48,60 aan inkomsten gerealiseerd. 
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Leges 

Onder de naam leges worden rechten geheven ter zake van het genot van de door of vanwege het 
provinciaal bestuur verstrekte diensten. De aanvrager van de dienst, dan wel degene ten behoeve van 
wie de dienst is verleend, is het legestarief verschuldigd. In de provinciale Belastingverordening zijn de 
tarieven opgenomen die verschuldigd zijn voor het in behandeling nemen van een te verstrekken 
dienst. 
 
Geraamde en gerealiseerde inkomsten 
Voor 2020 waren de leges begroot op € 360.000,-- en is € 269.564,-- gerealiseerd. Dit is met inbegrip 
van de bouwleges en de leges voor luchtvaart, die rechtstreeks door de RUD zijn ontvangen. Omdat 
de kosten voor de vergunningverlening door de RUD worden gemaakt, verrekenen zij deze met de 
inkomsten. We volstaan met een regelmatige opgave van de RUD over de hoogte van de ontvangen 
leges. 
 
De gemiddelde legesopbrengsten over de laatste 4 jaar waren € 280.853,--. De begrote leges vormen 
slechts een indicatie. De realisatie is afhankelijk van de werkelijke aanvragen. 

        
Budgetomschrijving Rubrieknummer Begroot 

2020 
Realisatie 

2020 
Realisatie 

2019 
Realisatie 

2018 
Realisatie 

2017 
Gemiddelde 

laatste 4 
jaar 

Leges e.a. rechten WABO (RUD) 1. Omgevingsvergunning € 225.000 € 155.027 € 173.736 € 153.993 € 591 € 120.837 

Uitvoering NB-wet (aandeel VTH) 2. Natuurbeschermingswet 1998 € 75.000 € 83.799 € 69.374 € 116.148 € 113.746 € 95.767 

Leges e.a. rechten ontgrondingen 3. Ontgrondingen € 30.000 € 5.995 € 57.886 € 87.924 € 8.069 € 39.969 

Leges e.a. rechten Waterwet 4. Waterwet € 10.000 € 303 € 2.422 € 6.720 € 0 € 2.361 

Leges e.a. rechten VR/RVV 5. Verkeer en vervoer RVV € 14.000 € 12.301 € 11.689 € 11.855 € 9.850 € 11.424 

Leges e.a. rechten POV 5. Verkeer en vervoer POV € 5.000 € 10.300 € 12.159 € 9.424 € 6.645 € 9.632 
Leges e.a. rechten Drentse 
vaarwegen 

5. Verkeer en vervoer 
Scheepvaart/Binnenvaart € 1.000 € 1.199 € 0 € 0 € 436 € 409 

Diversen 6 Diversen € 0 € 0 € 222 € 0 € 0 € 56 

Leges Wet Luchtvaart (RUD) 7. Luchtvaart € 0 € 640 € 320 € 640 € 0 € 400 
  € 360.000 € 269.564 € 327.808 € 386.704 € 139.337 € 280.853 
 

Nazorgheffing stortplaatsen 

De provincie is op grond van de Wet milieubeheer (Wm) verantwoordelijk voor de eeuwigdurende 
nazorg van stortplaatsen waar op of na 1 september 1996 nog afval is gestort. De provincie Drenthe 
draagt deze verantwoordelijkheid voor twee stortplaatsen. Dit zijn de Stortplaats Meisner Noord-
Drenthe BV te Ubbena (in eigendom bij SITA Holding) en Attero BV stortplaats te Wijster. Het doel van 
de nazorgregeling in de Wm is om zeker te stellen dat bestaande en nieuwe stortplaatsen, die voldoen 
aan de eisen van het Stortbesluit bodembescherming, ook na sluiting tot in lengte van jaren aan 
hetzelfde beschermingsniveau blijven voldoen, zodat zij geen risico voor verontreiniging van de 
bodem vormen. Financiering van de desbetreffende nazorg vindt plaats door middel van een door PS 
ingestelde heffing die de provincie gedurende de exploitatiefase van de stortplaatsen aan de 
exploitanten oplegt. Deze heffing wordt vastgesteld aan de hand van het doelvermogen dat op grond 
van een door de exploitanten ingediend nazorgplan wordt berekend. Beoordeling van nazorgplannen 
en berekening van het doelvermogen vindt plaats aan de hand van in IPO-verband opgestelde 
modellen en checklisten. 
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Beleid 
Het provinciale beleid is erop gericht de heffing toereikend te laten zijn om de eeuwigdurende nazorg 
van gesloten stortplaatsen te bekostigen. Het tarief voor 2020 wordt via de verordening nazorgheffing 
stortplaatsen provincie Drenthe bepaald aan de hand van de vastgestelde jaarrekening van het 
Nazorgfonds gesloten stortplaatsen provincie Drenthe 2020. 
 
Inkomsten 
In 2020 is aan Attero geen nazorgheffing opgelegd omdat het fondsvermogen per 31 december 2019 
minder dan 10% afweek van de netto contante waarde van het doelvermogen. Als de vastgestelde 
jaarrekening 2020 van het Nazorgfonds uitwijst dat het fondsvermogen meer dan 10% afwijkt van de 
netto contante waarde van het doelvermogen dan wordt over 2020, in 2021, een heffing opgelegd. 
Stortplaats Meisner is in 2013 gesloten. Nu de stortplaats is gesloten, kan geen heffing meer worden 
opgelegd. 
 
Kwijtscheldingsbeleid 
Bij de invordering van de heffing wordt geen kwijtschelding verleend. 

Opcenten motorrijtuigenbelasting 

Op grond van artikel 222 van de Provinciewet worden provinciale opcenten geheven. De opcenten zijn 
een opslag op een andere belasting, namelijk de motorrijtuigenbelasting (MRB). Deze belasting wordt 
geïnd door de Rijksbelastingdienst. 
 
Geraamde en gerealiseerde inkomsten 
De opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting is qua omvang van de opbrengst de belangrijkste 
provinciale heffing. Deze belasting is voor de provincies een algemeen dekkingsmiddel. Het tarief is 
sinds 2016 bevroren op 92,0. 
In 2020 is er ten opzichte van de raming € 242.490,-- meer aan opbrengst gerealiseerd dan 
geraamd. Hieronder zijn raming en realisatie tegenover elkaar gezet. 

  
Raming 2020 € 59.100.000 
Realisatie 2020 € 59.342.490 

Verschil  € 242.490 

 

Het voordeel van € 242.490,-- in de opbrengst van de opcenten van de motorrijtuigenbelasting valt 
ook dit jaar te verklaren door een groei van het Drentse wagenpark, zowel in aantal als in gewicht van 
de voertuigen. De meeropbrengst is daarbij niet teniet gedaan door een verhoogd aantal schorsingen 
van voertuigen als gevolg van de corona-crisis.  

Samenvatting 

Voor 2020 bedragen de lokale heffingen in totaal:   

Belastingen Opcenten € 59.342.490 
Heffingen Grondwater  € 804.413 
 Nazorgheffing gesloten stortplaatsen € 0 
 Ontgrondingen € 49 
Rechten Leges € 269.564 
Totaal   € 60.416.516 
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Lokale lastendruk 

Onder lokale lastendruk wordt verstaan hoe de lokale lastendruk zich verhoudt tot de landelijke 
lastendruk. Hierbij is voornamelijk de hoogte van de opcentenheffing motorrijtuigenbelasting van 
toepassing. Zoals eerder vermeld stelt het Rijk jaarlijks het maximale niveau van opcentenheffing vast. 

Ontwikkeling opcenten motorrijtuigenbelasting in de  jaren 2016-2020 

      
 2016 2017 2018 2019 2020 
provincie Drenthe 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 
landelijk gemiddelde 80,4 80,5 80,5 81,4 83,1 
provincie Drenthe als % van landelijk gemiddelde 114,4 114,3 114,3 113,2 110,7 
      

wettelijk maximum 110,6 111,0 111,8 113,2 115,0 
provincie Drenthe als % van wettelijk maximum 83,1 82,8 82,3 81,3 80 
 

Overzicht tarieven opcenten op de MRB in 2020 

  

Zuid-Holland 90,4 
Friesland 87,0 
Drenthe 92,0 
Gelderland 87,2 
Groningen 91,8 
Overijssel 79,9 
Zeeland 89,1 
Limburg 77,9 
Flevoland 80,6 
Noord-Brabant 78,0 
Utrecht 73,6 
Noord-Holland 67,9 
 

Leges algemene dienstverlening  lasten  baten  kostendekking  

hoofdstuk 1 Omgevingsvergunning € 155.027 € 155.027 100,00% 

hoofdstuk 2 Wet Natuurbescherming € 149.558 € 83.799 56,03% 

hoofdstuk 3 Ontgrondingen € 61.200 € 5.995 9,80% 

hoofdstuk 4 Grondwater € 5.508 € 303 5,50% 

hoofdstuk 5 Verkeer en vervoer/wegen/waterwegen € 35.343 € 23.800 67,34% 

hoofdstuk 6 Diversen € 0 € 0 0,00% 

hoofdstuk 7 Luchtvaart € 1.530 € 640 41,83% 

Kostendekking leges  € 408.166 € 269.564 66,04% 
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Baten in % van totale baten  % 
hoofdstuk 1 Omgevingsvergunning 57,51% 

hoofdstuk 2 Wet Natuurbescherming 31,09% 

hoofdstuk 3 Ontgrondingen 2,22% 

hoofdstuk 4 Grondwater 0,11% 

hoofdstuk 5 Verkeer en vervoer/wegen/waterwegen 8,83% 

hoofdstuk 6 Diversen 0,00% 

hoofdstuk 7 Luchtvaart 0,24% 

Totale baten   100,0% 
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I.2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

Inleiding 

Risicomanagement voegt bewustzijn toe over de mate waarin we onze doelstellingen kunnen halen. 
Het dwingt tot het expliciet maken van kansen en risico’s en het beheersen daarvan. Ook geeft het de 
organisatie de mogelijkheid om proactief om te gaan met kansen en risico’s in plaats van reactief. Een 
belangrijk instrument daarvoor is het nemen van beheersmaatregelen. Tevens hebben wij een 
risicoreserve gevormd. De hoogte van deze risicoreserve is vastgesteld na inventarisatie van de 
risico’s die zich kunnen voordoen bij de provincie Drenthe. 
 
Risicomanagement is nooit af. Het is om die reden dat de provincie op dit moment actief werkt aan de 
verdere professionalisering van het risicomanagement. Het kiezen van een praktische methode voor 
risicomanagement, de wijze van implementatie in de dagelijkse gang van zaken en het bepalen van 
de wijze van rapportage, zijn belangrijke kaders bij de vormgeving van risicomanagement.  
Aandachtspunten bij de uitvoering zijn het vastleggen van beleid, verdeling van taken en 
verantwoordelijkheden, training van medewerkers en ondersteuning door middel van een 
risicomanagement informatiesysteem. 
 
Risicomanagement gaat niet alleen over regels, maar heeft ook een belangrijk cultuurelement. Het 
vraagt een andere blik op de organisatie en de processen die daarbinnen vorm krijgen. Daarbij is het 
van groot belang dat het gedragen wordt door organisatie en bestuur. Dus zowel Statenleden, als 
collegeleden en medewerkers. Dat is een belangrijke randvoorwaarde voor succes. 
Risicomanagement is dan ook meer dan alleen het financieel kwantificeren en identificeren van 
risico’s. 
 
In de organisatie wordt gewerkt aan een verbeterd risicobewustzijn en de implementatie van meer 
strategisch risicomanagement wat tot inbedding in de planning- en controlcyclus en borging van de 
werkwijze leidt. Dit is een organisatiebreed en intensief proces en kost enige tijd om in de organisatie 
te laten landen maar zal tot zichtbare resultaten leiden in de toekomst. 
 
De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft inzicht in de risico’s, maar ook in de 
weerstandscapaciteit die aanwezig is om de risico’s op te vangen. Het weerstandsvermogen bestaat 
uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s. De weerstandscapaciteit omvat de 
middelen en mogelijkheden waarover de provincie kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. 
Voor het kunnen beoordelen van het weerstandsvermogen is het noodzakelijk de aanwezige 
weerstandscapaciteit te analyseren in samenhang met de omvang en de achtergronden van de 
risico’s. In deze paragraaf komen aan bod: 

• Provinciaal beleid; 

• Beschikbare weerstandscapaciteit: 
o Incidentele weerstandscapaciteit; 
o Structurele weerstandscapaciteit; 
o De weerstandscapaciteit van de provincie Drenthe; 

• Inventarisatie en beheersing van risico’s; 

• Relatie tussen benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit. 
 
Hoe we als organisatie omgaan met risicomanagement is weergegeven in de Nota 
weerstandsvermogen en risicomanagement 2020, deze is als onderdeel van het Financieel beleid 
2020 vastgesteld in de PS-vergadering van 16 december 2020. 
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Revolverend financieren en risico’s 
 
Een afzonderlijk aandachtsgebied van risicomanagement behelst het verstrekken van leningen of 
garanties om hiermee een voor de provincie Drenthe gewenst beleidsdoel te behalen. Het betreft hier 
bijvoorbeeld leningen voor de aanleg van breedbandnetwerken en de verwijdering van asbestdaken. 
De risico’s die hiermee gepaard gaan worden opgevangen in de daarvoor ingestelde Reserve opvang 
revolverend financieren. Een specifieke toelichting op dit onderwerp is te vinden in de paragraaf 
Financiering.  
 
Actuele ontwikkelingen 
 
De uitbraak van COVID-19 heeft een enorme impact op ons allemaal. Hier hebben we in de 
Jaarstukken 2019 bij de Gebeurtenissen na balansdatum en de Begroting 2021 ook al bij stil gestaan. 
Alhoewel er inmiddels is gestart met een vaccinatieprogramma zijn er veel onduidelijkheden over het 
verdere verloop van de pandemie in 2021 en de gevolgen van de crisis. Hoewel de financiële 
gevolgen voor de provincie mogelijke beperkt zullen blijven is het nog steeds is het lastig om deze in 
te schatten. In 2020 hebben onze infraprojecten geen vertragingen opgelopen als gevolg van de 
coronacrisis. Wel heeft het voortduren van de lockdown gevolgen voor burgerparticipatie, wat mogelijk 
een licht vertragend effect op nieuwe projecten zou kunnen hebben.  
Voor onze verbonden partijen blijft de onzekerheid voortduren. De bezetting in het OV is ongeveer 70-
75% minder dan normaal. Het OV-bureau krijgt hiervoor in de 1e helft van 2021 nog een compensatie 
van het Rijk. Er vinden nog onderhandelingen plaats over compensatie voor de 2e helft van 2021. Dit 
geldt ook voor de Vechtdallijnen. 
De coronacrisis heeft ook een gigantische impact op de luchtvaart in Nederland en daarmee uiteraard 
ook op Groningen Airport Eelde. In 2020 zijn minder passagiers vervoerd. Als gevolg van de 
coronacrisis vallen de opbrengsten over de gehele linie lager uit dan verwacht. Alleen de opbrengsten 
uit vastgoed (pacht en huur) lopen nog door. Groningen Airport Eelde heeft een beroep gedaan op 
steun door een aanvraag voor de NOW-regeling in te dienen. De omvang van deze steun is 
onvoldoende om het gemis aan inkomsten op te vangen, waardoor het financieel resultaat over 2020 
slechter uit zal vallen dan begroot. Ook voor 2021 zal hierdoor het resultaat negatief zijn. Wij dragen 
bij uit bestaande middelen. Hierdoor komen toekomstige investeringen mogelijk/deels te vervallen.  
De RUDD heeft door de coronamaatregelen minder toezicht bij bedrijven kunnen uitvoeren. Er wordt 
op dit moment onderzoek gedaan of dit heeft geleid of kan leiden naar een verhoogd milieurisico. Om 
het toezicht weer peil te brengen moet toezicht mogelijk worden ingehaald. Dit kan extra kosten met 
zich meebrengen. 
De NOM heeft op dit moment geen aanleiding om financiële gevolgen als gevolg van de coronacrisis 
in haar waarderingen te verwerken. Zij hebben een inventarisatie uitgevoerd en zien dat er bedrijven 
zijn die minder presteren door de crisis maar er zijn ook bedrijven die het juist beter doen. 
We houden uiteraard de ontwikkelingen scherp in de gaten en reageren daar waar nodig direct op 
risico’s voor onszelf en onze partners.  
Bij de WMD lopen sommige investeringen vertraging op door de Corona-maatregelen. Dit heeft geen 
gevolgen voor ons als provincie. 
 

Provinciaal beleid 

Om de ambities van de provincie te realiseren is het van belang dat de provinciale middelen zo 
effectief mogelijk ingezet worden. In de begroting is structureel een post voor onvoorziene uitgaven 
geraamd van € 500.000,--. De provincie gaat op de volgende wijze om met tegenvallers c.q. 
voorgevallen risico’s: 
1. Opvang binnen het eigen programma en daarbinnen beschikbare budgetten; 
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2. Opvang binnen de eigen portefeuille (als GS deze afspraak onderling willen maken); 
3. Middelen binnen de Begroting, inclusief de eventueel nog aanwezige vrije ruimte. 
4. Post voor onvoorziene uitgaven, conform de richtlijnen voor de inzet van deze post; 
5. Algemene reserve, indien geen al onderkend risico; 
6. Risicoreserve, pas als het gaat om voorziene risico’s waarbij schade daaraan te relateren is. 
 
De provincie Drenthe houdt een ratio aan van het weerstandsvermogen van 1,0 tot 1,4 (voldoende). 
Hierdoor heeft de organisatie ruimte om onvoorziene risico’s af te dekken. Jaarlijks brengen we de 
ratio in beeld bij de het opstellen van de begroting en de jaarrekening. Indien de ratio 
weerstandsvermogen lager dan 1,0 wordt, leggen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten uit wat 
hier de oorzaak van is en doen ze een voorstel hoe hiermee om te gaan. De ratio is van invloed op de 
aan te houden Risicoreserve. 
GS kunnen jaarlijks bij de vaststelling van de Begroting een voorstel doen of er een bedrag moet 
worden toegevoegd of kan worden onttrokken aan de Risicoreserve, afhankelijk van de ratio van het 
weerstandsvermogen. 

Beschikbare weerstandscapaciteit 

Om de beschikbare weerstandscapaciteit te bepalen moet er gekeken worden naar de middelen en 
mogelijkheden waarover de provincie beschikt om niet begrote kosten te dekken. Hierbij kan een 
onderscheid worden gemaakt tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit. 

Incidentele weerstandscapaciteit 

De incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen dat ingezet kan worden om eenmalige 
tegenvallers op te vangen.  
 
Algemene Reserve 
Dit is een vrij besteedbare reserve voor algemene doeleinden. Financieel technisch maakt deze 
reserve deel uit van het weerstandsvermogen van de provincie. De stand van deze reserve is per 31 
december 2020 € 5.311.949,--. Voor deze reserve streven we een normomvang na van € 5.000.000,--
, die wordt toegerekend aan de weerstandscapaciteit. Vooruitlopend op de bestemming van het 
resultaat van 2020 gaan we uit van deze normomvang. 
 
Risicoreserve 
Deze reserve is ingesteld om incidentele tegenvallers op te vangen, welke niet door een specifieke 
voorziening worden afgedekt. De reserve heeft per 31 december 2020 een omvang van € 
21.439.000,--. Jaarlijks zal aan de hand van een risico inventarisatie worden bekeken in hoeverre het 
weerstandsvermogen in de toekomst dient te worden bijgesteld. 
 

De samenstelling en ontwikkeling van de algemene reserves ziet er als volgt uit. 
 

     

(bedragen x € 1.000) per 31 december  2017 2018 2019 2020 
Reserve voor algemene doeleinden 3.497 5.000 10.780 5.311 
Risicoreserve 27.500 25.147 26.201 21.439 
Totaal Algemene reserves  30.997 30.147 36.981 26.750 
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Structurele weerstandscapaciteit 

Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen 
worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de 
uitvoering van bestaande taken. Dit betreft in beginsel de optelsom van de ruimte op de begroting en 
de onbenutte belastingcapaciteit. 
 
Ruimte in de begroting 
De post onvoorziene uitgaven binnen het begrotingsprogramma Financiering en algemene 
dekkingsmiddelen, ten bedrage van structureel € 500.000,- kan worden aangemerkt als onderdeel van 
de structurele weerstandscapaciteit. Deze post is bij de 3e actualisatie van de begroting met € 
478.000,-- teruggebracht tot € 22.000,--. 
 
Onbenutte belastingcapaciteit  
De onbenutte belastingcapaciteit van de provincie Drenthe bestaat uit het verschil tussen de 
opbrengst bij het maximaal aantal te heffen opcenten motorrijtuigenbelasting (MRB) en de opbrengst 
bij het werkelijke tarief. De raming in de begroting 2020 is uitgegaan van een tarief per 1 januari 2020 
van 92. Het tarief voor de opcentenheffing op de MRB wordt jaarlijks gemaximeerd door de 
staatssecretaris van Financiën. Het maximum voor 2020 is vastgesteld op 115. 

     

(bedragen x € 1.000) 2020 2021 2022 2023 
Opbrengst 59.343 59.600 59.600 59.600 
Maximaal tarief 74.179 75.666 75.666 75.666 
Onbenutte belastingcapaciteit 14.836 16.066 16.066 16.066 
 

Uit de hiervoor genoemde gegevens blijkt dat de weerstandscapaciteit van de provincie Drenthe als 
volgt meerjarig kan worden weergegeven. 

         
Omschrijving  2020 2021 2022 2023 
(bedragen x € 1.000) Inc. Struct.  Inc. Struct.  Inc. Struct.  Inc. Struct.  
Risicoreserve 21.439  21.439  21.439  21.439  

Normomvang Algemene Reserve 5.000  5.000  5.000  5.000  

Post voor onvoorziene uitgaven  22  500  500  500 
Onbenutte belastingcapaciteit  14.836  16.066  16.066  16.066 
Totaal (inc. + struct)   41.297  43.005  43.005  43.005 
 

Vanzelfsprekend geldt dat de componenten van de weerstandscapaciteit verschillen in hun mate van 
inzetbaarheid. Zo is de risicoreserve direct aanwendbaar tot het maximum. Het verhogen van het 
aantal opcenten tot het maximale tarief is echter niet realistisch. 

Inventarisatie en beheersing risico's 

Van de risico’s die de provincie loopt, is een aantal afgedekt door de gebruikelijke verzekeringen of 
door het instellen van reserves. In deze paragraaf gaat het om risico’s die niet zijn afgedekt of niet 
kunnen worden afgedekt. Provincies hebben te maken met een diversiteit aan lastig in te schatten 
risico’s die bovendien soms onderling afhankelijk zijn. De provincie Drenthe acht het wenselijk om 
risico’s die van invloed zijn op de bedrijfsvoering beheersbaar te maken. Door inzicht in de risico’s 
wordt de provincie in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat de risico’s nu 
en de risico’s gerelateerd aan toekomstige investeringen in verhouding staan tot de vermogenspositie 
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van de provincie. Om de risico’s van provincie Drenthe in kaart te brengen, wordt periodiek de risico-
inventarisatie geactualiseerd en een risicoprofiel opgesteld. Uit de actuele inventarisatie zijn in totaal 
49 risico’s naar voren gekomen en beschreven. In het onderstaande overzicht staan de 10 
belangrijkste risico’s (= 82,8 % invloed op totaal) en hoe deze beheerst worden. Bij de meeste van de 
49 risico's zijn beheersmaatregelen benoemd. Als een beheersmaatregel actief wordt toegepast leidt 
dit tot een lagere risicoscore. Deze 49 risico’s vertegenwoordigen een bedrag van afgerond € 
55.800.000,-- (jaarrekening 2019: € 55.300.000,--). 

     
Risico- 
nummer  

Risico  Gevolgen  Maatregelen  Financieel gevolg  

R245 Attero beschikt niet over de financiële 
middelen om bovenafdichting van de 
stortplaats te Wijster te kunnen 
realiseren 

De kosten voor de bovenafdichting 
komen voor rekening van de provincie 

Attero heeft aan de provincie een 
borgtocht afgegeven, met hieraan 
gekoppeld twee financiële ratio’s. 
Attero wordt geacht een 
acceptabele financiële positie te 
hebben als zij voldoet aan beide 
ratio’s, die worden onderbouwd 
met de jaarlijks te ontvangen 
geconsolideerde jaarrekening en 
accountantsverklaring. Op deze 
wijze zijn wij in staat de financiële 
positie van Attero te monitoren en 
indien nodig maatregelen te 
nemen.  

max.€ 14.500.000 

R216 Verlaging uitkering provinciefonds Lagere inkomsten en daardoor 
geringere bestedingsruimte of 
noodzaak tot ombuigingen 

Invloed uitoefenen door o.a. 
inbreng in IPO; lobby 

max.€ 7.000.000 

R134 Het doelvermogen in het Fonds 
Nazorg Gesloten Stortplaatsen 
provincie Drenthe is onvoldoende om 
de eeuwigdurende nazorg te kunnen 
financieren. 

De kosten voor de eeuwigdurende 
nazorg komen voor zover deze niet 
gedekt kunnen worden door het fonds 
voor rekening van de provincie. 

In gesprek met Attero blijven over 
mogelijkheden om vermogen op 
peil te brengen dan wel te 
houden. Indien de contante 
waarde van het doelvermogen 
10% of meer afwijkt van de reeds 
opgebouwde waarde, wordt er 
afgerekend met Attero. Ook kan 
er iedere vijf jaar, en na 
vaststelling van een nieuw 
nazorgplan, worden afgerekend.  

max.€ 11.000.000 

R217 Virussen en hacking gericht op het 
plat leggen van het gehele systeem 

Gedurende langere tijd niet 
functionerende provinciale systemen 

Continu actuele software; 
Compartimentering van hard- en 
software. Continue monitoring. 
Frequent onderzoek naar 
potentiële lekken in beveiliging 

max.€ 2.000.000 

R121 Juridische fouten bij staatssteun, 
waarbij de provincie verwijtbaar is. 

Ten onrechte verstrekte 
overheidsmiddelen worden 
teruggevorderd 

Deskundigheidsbevordering, 
inzetten second opinion.  

max.€ 2.500.000 

R71 Laag Aanbesteden Onvoldoende kwaliteit uitvoering 
werken 

Beter toezicht organiseren. Keuze 
maken tussen meer toezicht of 
toezicht anders inrichten. 

max.€ 750.000 

R246 Het plafond van het BTW-
compensatiefonds wordt 
overschreden. 

Terugvordering van het teveel 
ontvangen BTW via het provinciefonds. 

Invloed uitoefenen door o.a. 
inbreng in IPO; lobby, scherp zijn 
op btw-declaraties 

max.€ 1.250.000 

R220 De waarde van de 
beleggingsportefeuille van de NOM 
daalt, waardoor de marktwaarde van 
de NOM ook daalt 

Op grond van BBV mag onze 
boekwaarde (historische 
verkrijgingsprijs) niet hoger zijn dan die 
marktwaarde, waardoor een 
afwaardering moet plaatsvinden. 

Invloed uitoefenen als 
aandeelhouder 

max.€ 2.000.000 

R243 Wegvloeien kennis Voor (tijdelijke) vervanging moeten 
hoge kosten voor inhuur en advies 
worden gemaakt., Kwaliteit - Het 
ontbreken en verloren gaan van kennis. 
De continuïteit van kennis in de 
organisatie wordt niet gewaarborgd 

Ambitiies afstemmen op de 
beschikbare capaciteit. 
Realistische werkplanningen 
maken. SPP invoeren en 
bijhouden.  

max.€ 1.000.000 

R74 Wegen en Vaarwegen: vertraging in 
de uitvoering van een infrastructureel 
project 

Projectvertraging Grondaankoop in initiatieffase al 
verkennen en vroegtijdig starten 
met planprocedure qq onteigening 

max.€ 1.000.000 
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Uit de risico-inventarisatie is gebleken dat de risico’s overwegend incidenteel van aard zijn. De risico’s 
die wel als structureel kunnen worden aangemerkt (en dus van invloed zijn op het meerjarenbeeld van 
de provincie), hebben wij voor 1 jaar meegenomen in de berekening van de benodigde 
weerstandscapaciteit. Wij zijn namelijk van mening dat indien structurele risico’s zich voordoen, hier 
binnen een jaar beleidsmatig op kan worden geanticipeerd en dat dus geen beroep hoeft te worden 
gedaan op de beschikbare structurele weerstandscapaciteit. Dit betekent dat wij bij de analyse van de 
toereikendheid van de beschikbare weerstandscapaciteit geen onderscheid hebben gemaakt tussen 
incidentele en structurele risico’s, daar wij van mening zijn dat alle risico’s middels de beschikbare 
incidentele weerstandscapaciteit kunnen worden opgevangen. 
Op basis van de ingevoerde risico’s en geactiveerde beheersmaatregelen is een risicosimulatie 
uitgevoerd. De simulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag van 
afgerond € 55.800.000,-- ongewenst is. De risico’s zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun 
maximale omvang 
optreden. Uit deze berekening volgt dat met 90% zekerheid alle risico’s kunnen worden afgedekt met 
een bedrag van € 18.270.000,-- (benodigde weerstandscapaciteit). 

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapacite it vervolg 

De beschikbare weerstandscapaciteit van de Provincie Drenthe bestaat uit het geheel aan middelen 
dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico’s in financiële zin af te dekken, 
hieronder valt onder meer de hiervoor ingestelde Risicoreserve. Voor het afdekken van de risico’s 
wordt gebruik gemaakt van de incidentele en structurele weerstandscapaciteit.  
 

Tabel 3: Beschikbare weerstandscapaciteit   

Weerstand (bedragen x € 1.000) Startcapaciteit  
Risicoreserve 21.439 
Normomvang Reserve voor algemene doeleinden 5.000 
Post voor onvoorziene uitgaven 22 
Onbenutte belastingcapaciteit 14.836 
Totale weerstandscapaciteit  41.297 
 

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de 
financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij benodigde weerstandscapaciteit en de beschikbare 
weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, kan 
worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. Aangezien de risicoreserve, de omvang 
van de Algemene Reserve en de post voor onvoorziene uitgaven bij calamiteiten direct aanwendbaar 
zijn worden uitsluitend deze bedragen gebruikt om de weerstandsnorm te berekenen. De uitkomst van 
die berekening vormt de ratio weerstandsvermogen. De ontwikkeling van de weerstandscapaciteit in 
relatie tot het risicoprofiel wordt nauwlettend gevolgd.  

Ratio weerstandsvermogen = 

Beschikbare 
weerstandscapaciteit 

 =  
€ 26.461.000 

= 1,45 
Benodigde 
weerstandscapaciteit 

€ 18.270.000 

 
 
De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering 
van de berekende ratio. 
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Tabel 4: Weerstandsnorm  

Waarderingscijfer  Ratio  Betekenis  
A >2.0 uitstekend 
B 1.4-2.0 ruim voldoende 
C 1.0-1.4 voldoende 
D 0.8-1.0 matig 
E 0.6-0.8 onvoldoende  
F <0.6 ruim onvoldoende 
 

Het kengetal van de provincie Drenthe valt in klasse B. Dit duidt op ruim voldoende 
weerstandsvermogen. 

Conclusie / Samenvatting 

Met 90% zekerheid kunnen alle risico’s worden afgedekt met een bedrag van € 18.270.000,--. De 
werkelijke omvang van de Risicoreserve is op het gewenste niveau.  
 
We blijven kritisch kijken in welke mate we door beheersmaatregelen de omvang van de risico’s 
kunnen inperken.  

Kengetallen 

Verplichte kengetallen financiële positie in begrot ing 

Het BBV schrijft voor dat in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing een verplichte 
basisset van vijf financiële kengetallen moet worden opgenomen. De kengetallen geven in samenhang 
gemakkelijker inzicht in de financiële positie van de provincie. 
Hieronder staan de financiële kengetallen voor de provincie Drenthe weergegeven. 

    
Kengetal Rekening 

2019 
Begroting 
2020 na 
wijziging 

Rekening 
2020 

1A. Netto schuldquote -43,4% 21,6% -32,6% 
1B. Netto schuldquote, gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen -103,4% -28,6% -79,1% 
2. De solvabiliteitsratio 75,3% 66,6% 77,4% 
3. Kengetal grondexploitatie nvt nvt nvt 
4. Structurele exploitatieruimte 10,6% 17,6% 18,7% 
5. Belastingcapaciteit: opcenten mrb 113,2% 110,7% 110,7% 

 

1A. De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. 
Dit kengetal geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en aflossingen op de exploitatie. 
 
1B. Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- 
als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle 
verstrekte leningen). Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de 
verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast. Een netto schuldquote van minder dan 
100% wordt als voldoende beschouwd. Hoe lager dit percentage hoe beter.  
De Jaarrekening 2020 laat een netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen zien van ruim 
voldoende  met  -79,1%. Dit komt vooral doordat de provincie Drenthe geen vaste schulden heeft. Ten 
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opzichte van de begroting 2020 is dit een verbetering van 50,5%. Dit wordt met name veroorzaakt 
doordat de liquiditeitspositie (de omvang van de middelen in 's Rijks schatkist) is gestegen. 
 
2. Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin wij in staat is aan onze financiële verplichtingen te 
voldoen. Onder dit kengetal wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het 
balanstotaal. Hoe hoger dit percentage hoe beter. Een solvabiliteit tussen de 25% en 40% wordt als 
gezond beschouwd.  
Met een solvabiliteitspercentage van 77,4 % in 2020 zit de provincie Drenthe ruim boven de 40%. De 
provincie Drenthe beschikt hierbij over een zeer gezonde  vermogenspositie.  
 
3. De grondexploitatie kan een forse impact kan hebben op de financiële positie. De boekwaarde 
van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij 
verkoop. Voor de berekening van dit kengetal worden de niet in exploitatie genomen gronden en 
de bouwgrond in exploitatie bij elkaar opgeteld en gedeeld door de totale baten. 
Hoe lager dit percentage hoe beter. De provincie Drenthe heeft geen grondexploitaties. Vandaar de 
melding dat dit niet van toepassing is. 
 
4. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van structurele baten en lasten en 
het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale 
baten. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer 
flexibel dan een begroting waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn. Dit kengetal geeft aan 
in welke mate de provincie voldoende structurele baten heeft om haar structurele lasten te kunnen 
dekken. Hoe hoger dit percentage hoe beter. Hierbij geldt wel als voorwaarde dat het percentage of in 
het begrotingsjaar of in de meerjarenraming positief is. De jaarrekening 2020 laat een lichte stijging 
van 1,1% zien ten opzichte van de begroting 2020. Met een percentage van 18,7% scoort de provincie 
Drenthe hier ruim voldoende .  
 
5. Een provincie heeft de mogelijkheid om het aantal opcenten te verhogen tot het maximaal te 
heffen opcenten zoals dat door het Rijk wordt bepaald. Geen enkele provincie maakt gebruik van 
dit maximale tarief. De belastingcapaciteit van provincies wordt daarom berekend door het aantal 
opcenten in jaar t te vergelijken met het gemiddelde van het aantal opcenten van alle provincies in 
jaar t-1 en uit te drukken in een percentage.  
 
Als we de beschikbare kengetallen in hun onderlinge verhouding beoordelen concluderen wij dat onze 
financiële positie nog steeds goed  is.  
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I.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen 

Inleiding 

In deze paragraaf wordt aangegeven wat in 2020 is bereikt van de beleidslijnen voor de uitvoering van 
het onderhoud van de kapitaalgoederen die in de begroting staan beschreven. Onder 
kapitaalgoederen verstaan we alle goederen die in eigendom van de provincie zijn en een meerjarig 
nut hebben. Deze kapitaalgoederen hebben we als volgt gerubriceerd: Wegen, Vaarwegen en 
Gebouwen. 

Wegen 

Wat hebben we bereikt in 2020?  
De provincie Drenthe beschikt over 518 km weg en 270 km fietspad. Dit is inclusief kruispunten/ 
aansluitingen, rotondes, verkeersregelinstallaties, bruggen, viaducten en overige weginrichtingen. Het 
onderhoud van de wegen is conform het Beleidsplan beheer en onderhoud Wegen en vaarwegen 
uitgevoerd.  
Van de geplande vervanging van deklagen is 19 kilometer gerealiseerd en crica 5 km doorgeschoven 
naar 2021. Uitstel van 1 jaar is doorgaans redelijk op te vangen met wat extra klein onderhoud. Als 
uitstel langer duurt kan het tot extra kosten leiden. Het geplande onderhoud aan de fietspaden van 
circa 2 kilometer is uitgevoerd in 2020.  
In 2020 is de onderhoudsbehoefte verder in kaart gebracht. In Statenstuk 2020-968 is besloten de 
aanvullende kosten ad € 12.3 miljoen voor onderhoud voor de periode 2021-2024 te dekken uit de 
nieuw te vormen Mobiliteitsreserve en de reserve Groot variabel onderhoud wegen en vaarwegen. Dit 
zal in 2021 worden verwerkt in de begroting. Het dagelijks onderhoud is in 2020 door aannemers 
onder provinciale regie uitgevoerd en heeft niet tot problemen geleid. Het is gelukt om het provinciale 
wegenbestand als integraal onderdeel van de Drentse economie op het afgesproken kwaliteitsniveau 
te houden met daarbij aandacht voor een schone en gezonde en mooie leefomgeving. 

Vaarwegen 

De provincie beschikt over 176 km vaarwegen, te verdelen in 64 km Vaarweg Meppel de Punt en 112 
km Zuid-Oost Drentse vaarwegen. Dit alles is inclusief bruggen, sluizen, en overige vaarweginrichting.  
Het peilbeheer op de Zuid-Oost Drentse vaarwegen hadden we in 2019 overgedragen aan de 
waterschappen. In 2020 is het peilbeheer van Drentsche Hoofdvaart en Meppelerdiep overgedragen, 
dat betekent dat de gemalen, aflaatwerken en stroomkanalen ook overgedragen zijn aan de 
waterschappen. Daarnaast zijn de sluisdeuren van Dieversluis (Drentsche Hoofdvaart)  sluis Peelo 
(Noord-Willemskanaal) en de Nieuwebrugsluis (Hoogeveensche Vaart) vervangen.  
Het onderhoud van de vaarwegen is conform het Beleidsplan beheer en onderhoud Wegen en 
vaarwegen uitgevoerd, het huidige kwaliteitsniveau is gehandhaafd en er is geen achterstallig 
onderhoud ontstaan. De vervangings- en onderhoudsbehoefte is verder in kaart gebracht. In 2021 
hebt u voor de periode 2021-2024 een investeringskrediet van € 15 miljoen beschikbaar gesteld voor 
het vervangen van oeverbeschoeiing.  Het dagelijks onderhoud is in 2020 door aannemers onder 
provinciale regie uitgevoerd en heeft niet tot grote problemen geleid.Kleinere gebreken worden door 
eigen mensen verholpen. Ook wordt intensief samengewerkt met de provincie Groningen.  
Het is gelukt om met aandacht voor een schone en gezonde leefomgeving het provinciaal 
vaarwegenstelsel veilig beschikbaar te houden en de functionaliteit voor de beroeps- en recreatievaart 
te borgen. 
 
Gebouwen  
 
De provincie Drenthe heeft de volgende gebouwen in beheer en onderhoud gehad in 2020:  
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Beheerd door team Bestuursservice & Gebouwen (B&G): 
- Het provinciehuis;  
· Het Drents Museum  
- Huize Tetrode  
· Het Depot Drents Museum;  
- Health Hub Roden (aangekocht in 2018 en wordt momenteel verbouwd en in 2019 in gebruik 
genomen) 
· Steunpunten; Beheer is door B&G overgenomen van W&V  
 
Provinciehuis 
Bij het provinciehuis wordt gewerkt met een onderhoudsplan van 25 jaar die in 2017 is geactualiseerd. 
In 2020 is de verduurzaming provinciehuis is voortgezet, het gebouw is aardgasvrij gemaakt. 
 
Drents Museum en Depot 
Voor het Drents Museum en Depot zijn de onderhoudsplannen in 2018 geactualiseerd. Het zijn 10-
jarige plannen waaraan een voorziening is gekoppeld. Bij het Drents Museum zijn in 2020 
schilderwerkzaamheden uitgevoerd, NEN keuringen verricht en werkzaamheden uitgevoerd aan de 
ketels. Bij het Depot van het Drents Museum zijn er geen werkzaamheden qua groot onderhoud 
verricht in 2020 
 
Huize Tetrode 
Ook hiervoor is een 10-jarig onderhoudsplan opgesteld en een voorziening gevormd omdat dit een 
apart gebouw betreft met een eigen huurder. Voor 2020 zijn hiervoor geen werkzaamheden op het 
vlak van groot onderhoud verrricht. 
 
Health Hub Roden (HHR) 
De verbouwing van de HHR is in 2020  bouwkundig afgerond. De verbouwing bestaat zowel uit 
bouwkundige werkzaamheden aan wanden en vloeren, vervangen van installaties en het inrichten van 
onder andere werkplekken, collegezalen, laboratioria en overlegruimten. Stichting HHR zal het pand 
gaan huren van de provincie en vervolgens op haar beurt weer in delen gaan verhuren aan 
onderwijsinstellingen, start-ups en scale-ups. 
 
Steunpunten (vaarwegen) 
Voor steunpunten zijn in 2020 de meerjarenonderhoudsporgramma’s ondergebracht het team 
Bestuursservice & Gebouwen . Het noodzakelijke onderhoud voor deze steunpunten is uitgevoerd. Er 
is geen achterstallig onderhoud. 

Samenvatting 

Maak hier als samenvatting een financiële overzichtstabel aan. 

      

 
Realisatie 
2019 

Primitieve 
begroting 

Begroting 
2020 na 
wijziging 

Realisatie 
2020 Verschil 

WEGEN      

Onderhoud wegen (incl. steunpunten)      

Lasten  8.764.430 10.056.489 10.056.489 9.290.003 766.486 

VAARWEGEN      

Onderhoud vaarwegen       

Lasten  3.934.725 4.146.335 4.146.335 3.965.478 180.857 
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GEBOUWEN       

Onderhoud Provinciehuis      

Lasten, storting in de voorziening 339.317 339.317 339.317 339.317 0 

Lasten dagelijks onderhoud 301.362 320.055 339.391 360.627 -21.236 
Onderhoud Drents Museum      

Lasten, storting in de vooziening 151.128 151.128 151.128 151.128 0 

Lasten, dagelijks onderhoud 120.751 207.746 107.746 108.583 -837 
Onderhoud Depot Drents Museum      

Lasten, storting in de voorziening 41.787 41.787 41.787 41.787 0 

Lasten, dagelijks onderhoud 37.002 42.645 42.645 45.698 -3.053 
Onderhoud Huize Tetrode      

Lasten, storting in de voorziening 10.565 10.565 10.565 0 10.565 

Lasten, dagelijks onderhoud 34.089 8.060 8.060 7.658 492 
TOTAAL Lasten  13.735.156 15.324.127 15.243.463 14.310.279 933.274 
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I.2.4 Financiering 

Inleiding 

Wat wordt er besproken in de paragraaf ? 
In deze paragraaf wordt het financieringsbeleid besproken. Financiering heeft enerzijds betrekking op 
het (tijdelijk) uitzetten en aantrekken van financiële middelen uit hoofde van treasury, anderzijds op het 
verstrekken van geldleningen en garanties uit hoofde van de publieke taak.  
In de financieringsparagraaf gaan we in op het risicobeheer en de stand van zaken met betrekking tot 
onze tijdelijke overtollige middelen. Verder gaan we in op de renteontwikkelingen en renteresultaat. 
Ook komen de leningen verstrekt uit hoofde van de publieke taak aan bod, gevolgd door de niet uit de 
balans blijkende verplichtingen (gewaarborgde geldleningen en garant- en borgstellingen). Hierbij 
wordt ook ingegaan op de risicopositie met betrekking tot de leningen en garanties uit hoofde van de 
publieke taak. 
 
Wat is treasury? 
Treasury is het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de 
financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan 
verbonden risico's. 
Treasury omvat alle werkzaamheden gericht op zowel het formuleren van beleid, het aantrekken van 
eventueel noodzakelijke financiering en het uitzetten van tijdelijk overtollige middelen. Het 
treasurybeleid is gericht op het minimaliseren van financiële risico's en het binnen de geldende 
(wettelijke) kaders behalen van een zo optimaal mogelijk rendement. 
 
Wat zijn financieringen in het kader van de publieke taak?  
Binnen de geldende wet- en regelgeving bepaalt de provincie wat zij onder haar publieke taak verstaat 
en hoe deze wordt uitgeoefend. Voor de uitoefening van haar publieke taak kan de provincie leningen 
en garanties tegen bepaalde voorwaarden verstrekken aan een onderneming om hiermee een voor de 
provincie Drenthe gewenst beleidsdoel te behalen. 
Voor leningen en garanties die het karakter van een krediet- of garantiesubsidie hebben geldt dat 
deze vanaf een bedrag van € 150.000,-- aan Provinciale Staten worden voorgelegd voor wensen en 
bedenkingen (de voorhangprocedure uit de ASV 2017). 
 
Risicobeheersing  
Een belangrijk onderdeel van het financieringsbeleid is de beheersing van risico's. Onder risicobeheer 
wordt verstaan inzicht krijgen in de omvang van het risico, de gevolgen van dat risico afwegen en 
indien nodig beheersmaatregelen treffen. Het BBV schrijft voor dat in de voorgeschreven 
Financieringsparagraaf aandacht geschonken dient te worden aan de kasgeldlimiet, de 
renterisiconorm, valutarisico's, kredietrisico's, liquiditeitsrisico's en koersrisico's. In de volgende tabel 
zijn de resultaten voor 2020 per onderdeel beschreven.  
 
Risico Toelichting Resultaat 2020 

Intern liquiditeitsrisico De kans dat er niet aan de financiële 
verplichtingen kan worden voldaan door een 
tekort aan liquide middelen. 

In 2020 waren er voldoende liquide middelen 
om aan de financiële verplichtingen te voldoen. 

Koersrisico Het koersrisico is het risico dat de uitzettingen 
in waarde verminderen door ongunstige koers- 
c.q. renteontwikkelingen. 

De lopende uitzettingen bij de Rabobank en de 
Nederlandse Waterschapsbank zijn niet 
onderhevig aan koersrisico's. Beide producten 
lopen af in januari 2021. 
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Kredietrisico Het kredietrisico heeft betrekking op de 
mogelijkheid dat een derde partij, waarbij 
uitzettingen uitstaan, verplichtingen niet kan 
nakomen waardoor de hoofdsom (deels) 
verloren gaat. 

Het uitzetten van gelden vindt plaats conform de 
bepalingen in de Wet fido en de onderliggende 
ministeriële regelingen. De kredietwaardigheid 
van de financiële ondernemingen wordt gevolgd 
en indien nodig zal er gehandeld worden. De 
Nederlandse Staat (schatkistbankieren) en haar 
decentrale overheden (onderling lenen) worden 
als zeer kredietwaardig beschouwd. De in 
januari 2021 aflopende uitzettingen bij de 
Rabobank en de Nederlandse 
Waterschapsbank worden ook gekenmerkt door 
goede ratings: Rabobank Aa-/Aa3, NWB 
AAA/Aaa. 

Renterisico kortlopende schulden - 
kasgeldlimiet 

De kasgeldlimiet stelt een grens aan de korte 
financiering en is het maximale bedrag dat de 
provincie maximaal als gemiddelde netto 
vlottende schuld per kwartaal mag hebben. 
Voor provincies is dat 7% van het 
begrotingstotaal. 

De kasgeldlimiet is in 2020, conform 
verwachting, niet overschreden. 

Renterisico langlopende schulden - 
renterisiconorm 

Het renterisico op langlopende schulden mag 
de wettelijke renterisiconorm niet overschrijden. 
De renterisiconorm bedraagt 20% van het 
begrotingstotaal. 

De provincie heeft geen langlopende 
geldleningen, hierdoor is de toepassing van de 
renterisiconorm niet relevant. 

Valutarisico Het risico dat de wisselkoers van de vreemde 
valuta verandert, zodat een vordering, schuld of 
verplichting, luidende in vreemde valuta, 
nadelig wijzigt. 

Valutarisico’s worden uitgesloten. 
Betalingsverkeer, uitzettingen en financiering 
vinden alleen plaats in euro's. 

 
Kasgeldlimiet 
De kasgeldlimiet is opgenomen in de Wet fido en stelt een grens aan de korte financiering (looptijd < 1 
jaar). Korte financiering dient ervoor om tijdelijke liquiditeitstekorten voor de financiering van lopende 
uitgaven op te vangen.  
De kasgeldlimiet bedraagt 7% van het begrotingstotaal. De gemiddelde netto vlottende schuld per 
kwartaal mag de kasgeldlimiet niet structureel overschrijden. Uiterlijk bij de derde overschrijding geldt 
een meldplicht aan de toezichthouder. In onderstaande tabel wordt de kasgeldlimiet weergeven. 
Hieruit blijkt dat de kasgeldlimiet in 2020 niet is overschreden. 
 
Toets kasgeldlimiet 2020 (bedragen x € 1.000)  1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. 

Omvang primitieve begroting 2020 € 378.570 € 378.570 € 378.570 € 378.570 

1. Toegestane kasgeldlimiet     

- in procenten van de grondslag  7% 7% 7% 7% 

- in bedrag  € 26.500 € 26.500 € 26.500 € 26.500 

2. Omvang vlottende schuld  € 9.332 € 3.730 € 6.031 € 2.394 

3. Vlottende middelen  € 164.723 € 167.955 € 165.673 € 160.306 

4. Totale netto vlottende schuld (2)-(3)  € -155.392 € -164.225 € -159.641 € -157.912 

Toegestane kasgeldlimiet (1)  € 26.500 € 26.500 € 26.500 € 26.500 

Ruimte (+) /Overschrijding (-)  € 181.891 € 190.725 € 186.141 € 184.412 
     
 

Renterisiconorm 
Om het renterisico op de langlopende schuld te beheersen is in de Wet fido de renterisiconorm 
opgenomen. Renterisico op de langlopende schuld (looptijd > 1 jaar) heeft betrekking op de 
contractuele renteherzieningen en aflossingen in enig jaar. Het renterisicobedrag is de optelsom van 
leningen met een renteherziening of een herfinancieringsmoment. 
Het doel van de renterisiconorm is het voorkomen van een overmatige afhankelijkheid van het 
renteniveau in één bepaald jaar. De renterisiconorm bedraagt 20% van het begrotingstotaal en mag 
niet worden overschreden. 
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Omdat de provincie Drenthe geen langlopende leningen heeft opgenomen, is het renterisico voor 
2020 nihil gebleken, hetgeen ook de verwachting is voor de komende jaren. Dit is in onderstaande 
tabel weergegeven. 
 
Renterisiconorm 2020 (bedragen x € 1.000)  2020 2021 2022 2023 

Stap      

(1) Renteherzieningen 0 0 0 0 

(2) Aflossingen 0 0 0 0 

(3) = (1 + 2) Renterisico  0 0 0 0 
      

(4) Renterisiconorm 75.714 75.714 75.714 75.714 

(5) = (4 > 3) Ruimte onder renterisiconorm  75.714 75.714 75.714 75.714 
      

Berekening      

(4a) Begrotingstotaal 2020 378.570    

(4b) Percentage 20%    

(4) = (4a x 4b) Renterisiconorm van alleen 2020  75.714    
 

Tijdelijk overtollige middelen  
 
De overtollige liquide middelen die niet voor de uitoefening van de publieke taak ingezet worden, 
moeten conform de Wet fido aangehouden worden bij het Rijk (verplicht schatkistbankieren). Dit 
betekent dat de middelen op een rekening-courant bij het ministerie van Financiën worden 
aangehouden, maar wel ter vrije beschikking van de provincie staan. 
Ook mogen leningen worden verstrekt aan openbare lichamen: andere decentrale overheden 
waarmee geen toezichtsrelatie bestaat (onderling lenen). Deze uitzettingen hebben een prudent 
karakter en zijn niet gericht op het genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico. 
 
Uitzonderingen op het verplichte schatkistbankieren zijn vastgelegd in de Regeling schatkistbankieren, 
waaronder middelen aangehouden in het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe en 
middelen voor zover deze het zogenaamde drempelbedrag niet te boven gaan. Dit drempelbedrag is 
voor de provincie Drenthe gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal. 
Verder is nog een overgangsregeling voor overeenkomsten die zijn aangegaan vóór 4 juni 2012. Deze 
overeenkomsten mogen aflopen onder de voorwaarden zoals die vóór 4 juni 2012 van kracht waren. 
 
Overige uitzettingen met een looptijd ≥ 1 jaar 
Onder de genoemde overgangsregeling had de provincie per 31 december 2020 nog twee 
overeenkomsten, zie onderstaande tabel. Het betreft twee obligatieleningen aan NWB Bank en 
Rabobank. Deze overeenkomsten, samen groot € 20 miljoen, zijn in januari 2021 afgelopen. De 
middelen zijn teruggevloeid in 's Rijks schatkist.  
 
Overige uitzettingen met een oorspronkelijke loopti jd ≥ 1 jaar 

Langlopende uitzetting 

Bedragen x 1.000,- Einddatum Rente Lening 31-12-2020  

Rabobank coupon 4,125% 99,43 12-1-2021 4,125% 10.000 

NWB coupon 3,5% 95,59 14-1-2021 3,5% 10.000 

Totaal 20.000 
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Leningen aan openbare lichamen 
Per 31 december 2020 is er voor een bedrag van € 20 miljoen uitgeleend aan decentrale 
overheden, zie onderstaande tabel. Het betreft nog twee leningen aan gemeenten, met een 
einddatum in 2024. In 2020 zijn twee leningen afgelost: een lening van € 5 miljoen aan de gemeente 
Oosterhout en een lening van € 10 miljoen aan de gemeente Etten-Leur. Voor deze leningen was het 
einde van de looptijd bereikt. 
 
 Leningen aan openbare lichamen 

Bedragen x € 1.000,- Einddatum Rente Lening 31-12-2020

Gemeente Velsen 16-sep-24 1,580 10.000 

Gemeente Amsterdam 11-dec-24 1,200 10.000 

Totaal: 20.000 

 
Drempelbedrag 
Het drempelbedrag is bedoeld om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen: niet elke laatste euro 
hoeft elke dag naar de schatkist te worden overgeboekt. Het drempelbedrag is het maximale bedrag 
dat we over een heel kwartaal gezien gemiddeld op dagbasis buiten de schatkist mogen houden. Voor 
de berekening van het drempelbedrag en de benutting van dit bedrag verwijzen wij u naar Hoofdstuk 
II.4 Toelichting op de balans van 31 december 2020. Uit het daar weergegeven overzicht blijkt dat het 
drempelbedrag niet is overschreden. 

Treasury activiteiten en ontwikkelingen 

Uitzettingen van tijdelijke overtollige middelen 
In onderstaande tabel is de totale treasuryportefeuille per 31 december 2020 opgenomen, 
onderverdeeld naar kortlopende en langlopende uitzettingen. De kortlopende uitzettingen bestaan uit 
het saldo wat in 's Rijks schatkist wordt aangehouden. De vastrentende waarden hebben een waarde 
van € 20.000.000,--. Het weergegeven bedrag is iets lager, doordat de obligaties tegen een lagere 
uitgifteprijs zijn verkregen. De totale treasuryportefeuille is licht afgenomen door de uitvoering van 
beleidsvoornemens.  
 

Bedragen in €  31-12-2020 31-12-2019 
Kortlopende uitzettingen 's Rijks schatkist 134.683.218 152.877.582 

Langlopende uitzettingen 
Vastrentende waarden (obligaties) bij 
financiële ondernemingen (aangegaan 
vóór 4 juni 2012) 19.997.773 19.942.747 

Langlopende uitzettingen  Leningen aan decentrale overheden 20.000.000 35.000.000 
Totaal   174.680.991 207.820.329 
 

Renteontwikkeling 
Onze begrote rente is gebaseerd op de rentebaten uit de treasuryportefeuille en de uitzettingen uit 
hoofde van de publieke taak. Omdat de provincie geen financieringen heeft aangetrokken zijn er geen 
rentelasten. 
Onze liquiditeitsprognose laat zien dat de omvang van de treasuryportefeuille de komende jaren 
afneemt, door uitvoering van beleidsvoornemens. Als onderdeel van de totale treasuryportefeuille 
nemen de langlopende uitzettingen af doordat de einddata worden bereikt. Gezien de huidige lage 
rentestanden én onze eigen verwachte financieringsbehoefte, die zoals weergegeven in de Begroting 
2021 in 2022 zal ontstaan, verwachten we geen nieuwe langlopende uitzettingen te zullen doen. 
Voor de (in januari 2021) afgelopen obligatieleningen geldt dat deze niet mogen worden herbelegd. 
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Daarbij is het rendement op kortlopende uitzettingen thans nihil of negatief, terwijl de rentevergoeding 
op de tegoeden in de schatkist niet lager kan zijn dan 0%. Dit is geregeld in de Regeling 
schatkistbankieren decentrale overheden. 
 
Omdat de rentebaten een bate vormen op de provinciale begroting, is de begroting gevoelig voor 
bewegingen in de rentemarkt. Vrijval van de langlopende uitzettingen heeft gevolgen voor de 
begroting voor zover deze niet worden uitgezet als leningen in het kader van de publieke taak. 
 
De markten 
De diverse (mondiale) ontwikkelingen, waaronder de coronapandemie, de Brexit en de onder druk 
staande (handels)relatie tussen de VS en China laten zich niet voorspellen maar hebben allemaal 
impact op de economie en de rentestanden. De ECB heeft (nogmaals) het opkoopprogramma voor 
staatsobligaties ter bestrijding van de coronacrisis (PEPP) verhoogt met € 500 miljoen tot € 1,85 
biljoen. Dit alles leidt ertoe dat de verwachting dat de huidige lage (negatieve) rentestanden nog lange 
tijd laag zullen blijven, gehandhaafd blijft.  
 
Overall is de verwachting, gebaseerd op de visies van een aantal grote banken, dat de korte rente (3 
maands euribor) ook in 2021 nog negatief zal blijven. Hetzelfde geldt voor de lange rente met de 10 
jaars staatsobligaties als graadmeter.  
Wij gaan in de begroting nog steeds uit van een rente van 0%, dit is tevens het (minimum)tarief voor 
middelen in de schatkist. Het effect van een rentestijging op de begroting is vooralsnog zeer gering. 
 
Leningen en garanties uitgegeven in het kader van d e publieke taak  

 
 Overige verstrekte leningen 

 Hypotheken 

Bedragen x € 1.000,- Rente Lening 31-12-2020

Medewerkers provincie Drenthe divers 3.652 

Totaal: 3.652 
 

 Verstrekte leningen (kredietsubsidies) 

Bedragen x € 1.000,- Rente Lening 31-12-2020

Bio Energy Hartlief-Lammers B.V. 0,60% 57 

Coöperatie "Agrarische Natuur Drenthe" U.A. (lening 1) 0% 638 

Coöperatie "Agrarische Natuur Drenthe" U.A. (lening 2) 0% 100 

Coöperatie Glasvezel Noord U.A. (grijs, fase 1) 3,99% 455 

Coöperatie Glasvezel Noord U.A. (grijs, fase 2) 3,69% 250 

Coöperatie Glasvezel Noord U.A. (wit, fase 1) 0,81% 3.336 

Coöperatie Glasvezel Noord U.A. (wit, fase 2) 0,63% 1.475 

Coöperatieve Kredietvereniging Kredietunie Noord Drenthe U.A. 3,00% 50 

Coöperatieve vereniging NLD energie U.A. 5,50% 38 

Glasvezel De Wolden B.V. (lening 1) 0,798% 9.000 

Glasvezel De Wolden B.V. (lening 2) 1,416% 1.142 

Glasvezel Zuidenveld B.V. 0,65% 3.821 

RE-NET Hoogeveen B.V. 0,82% 4.000 

Stichting Drentse Energie Organisatie 0% 29.200 

Stichting Maatschappij van Weldadigheid 2,00% 713 

Stichting Plaatselijk Belang Steenwijksmoer en Stichting Dorpshuis "De Schalm" 0% 75 

Stichting Schultehuus Diever, Stichting Museums Vledder en Stichting Zeemuseum Miramar 0% 30 

Stichting Toeristische Promotie Zuid West Drenthe 0% 30 

Vekoglas B.V. 0,67% 135 

Totaal: 54.545 
 

 Verstrekte overige geldleningen 
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Bedragen x € 1.000,- Rente Lening 31-12-2020

Nationaal Restauratiefonds Variabel 6.738 

Stichting RTV Drenthe 0,751% 1.617 

Verwijdering asbestdaken Drenthe Variabel 3.614 

Zonneleningen (via SVn) 1 mnds 
deposito 

5.516 

Totaal: 17.485 
 

 Leningen aan deelnemingen 

Bedragen x € 1.000,- Rente Lening 31-12-2020

Enexis Holding N.V. (tranche A) 2,15% 11.858 

Enexis Holding N.V. (tranche B) 1,40% 412 

WMD Drinkwater B.V. 2,25% 6.000 

Totaal: 18.270 
 

 Afgelost / beëindigd 

 Afgelost / beëindigd 

Bedragen x € 1.000,- Rente Lening 31-12-2020

Coöperatie 'De Kop Breed' Breedband U.A. 1,092% 0 

Coöperatie Sterk Midden-Drenthe U.A. (grijs) 3,97% 0 

Coöperatie Sterk Midden-Drenthe U.A. (wit) 0,703% 0 

Gemeente Etten-leur 0,41% 0 

Gemeente Oosterhout 0,38% 0 

Stichting Energy Challenges 2,00% 0 

Voetbalvereniging Sleen 0% 0 

Totaal:  

 
Hypotheken  

Medewerkers provincie Drenthe  
Per 31 december 2020 stond nog circa € 3,7 miljoen aan hypothecaire leningen uit bij medewerkers 
van de provincie. De toegenomen complexiteit in fiscale wet- en regelgeving, de hogere eisen ten 
aanzien van zorgplicht voor financiële instellingen, de wens voor meer flexibiliteit in arbeidsvormen en 
tot slot de onmogelijkheden om iets te laten aan passen in bestaande leningen hebben geleid tot een 
versnelde afbouw van de bestaande portefeuille. De verwachting is dat de huidige deelnemers veelal 
zullen blijven, los van verloop door bijvoorbeeld verhuizing en door extra aflossingen. 

Verstrekte leningen (kredietsubsidies)  

Bio Energy Hartlief-Lammers B.V.  
Ter uitvoering van de Drentse Green Deal is een lening verstrekt van € 200.000,--. De lening wordt in 
7 jaar afgelost, de laatste aflossingstermijn vervalt op 31 december 2022. 

Coöperatie "Agrarische Natuur Drenthe" U.A. (lening  1) 
Aan de coöperatie is een lening verstrekt van € 638.000,--. Uiterlijk in 2022 zal de lening worden 
afgelost, uit de laatste uitbetaling van de SVNL-subsidie. 

Coöperatie "Agrarische Natuur Drenthe" U.A. (lening  2) 
Aan de coöperatie is een lening van € 100.000,-- verstrekt. Uiterlijk in 2022 zal de lening worden 
afgelost, uit de laatste uitbetaling van de POP3-subsidie. 

Coöperatie Glasvezel Noord U.A. (grijs, fase 1)  
Aan Coöperatie Glasvezel Noord U.A. is een lening verstrekt van € 479.000,-- voor de aanleg van 
een breedbandnetwerk voor zogenaamde 'grijze' adressen. Dit bedrag is volledig opgenomen, het 
netwerk is operationeel en de vaststelling heeft plaatsgevonden. In januari 2020 is gestart met 
aflossen op de lening. Rente en aflossing worden tijdig ontvangen. 

Coöperatie Glasvezel Noord U.A. (grijs, fase 2)  
Aan Coöperatie Glasvezel Noord U.A. is een lening verstrekt van € 597.523,-- voor de uitbreiding van 
het bestaande breedbandnetwerk, voor zogenaamde 'grijze' adressen. De aanleg is in 2020 gestart, 
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van de lening is inmiddels € 250.000,-- opgenomen. Het netwerk zal naar verwachting aan het eind 
van 2021, begin van 2022 operationeel zijn. 

Coöperatie Glasvezel Noord U.A. (wit, fase 1)  
Aan Coöperatie Glasvezel Noord U.A. is een lening verstrekt van circa € 3,5 miljoen voor de aanleg 
van een breedbandnetwerk, voor zogenaamde 'witte' adressen. Dit bedrag is volledig opgenomen, 
het netwerk is operationeel en de vaststelling heeft plaatsgevonden. In januari 2020 is gestart met 
aflossen op de lening. Rente en aflossing worden tijdig ontvangen. 

Coöperatie Glasvezel Noord U.A. (wit, fase 2)  
Aan Coöperatie Glasvezel Noord U.A. is een lening verstrekt van € 3.528.561,-- voor de uitbreiding 
van het bestaande breedbandnetwerk, voor zogenaamde 'witte' adressen. De aanleg is in 2020 
gestart, van de lening is inmiddels € 1.475.000,-- opgenomen. Het netwerk zal naar verwachting aan 
het eind van 2021, begin van 2022 operationeel zijn. 

Coöperatieve Kredietvereniging Kredietunie Noord Dr enthe U.A.  
Kredietunie Noord Drenthe is een coöperatieve kredietvereniging voor en door ondernemers uit het 
Midden en Klein Bedrijf (MKB). Leden zijn Drentse ondernemers met beschikbare middelen 
(kredietgevers) en Drentse ondernemers op zoek naar financiering (kredietnemers). Op 20 december 
2017 is er een leenovereenkomst getekend met een maximum leenbedrag van € 145.000,--. Op deze 
overeenkomst is inmiddels € 50.000,-- uitbetaald. Na opname van het volledige bedrag zal de lening 
in 10 jaar worden afgelost. 

Coöperatieve vereniging NLD energie U.A.  
Aan deze coöperatie is een lening verstrekt van € 150.000,--, deze wordt in vier jaar afgelost, de 
laatste termijn vervalt op 31-12-2021. 

Glasvezel De Wolden B.V. (lening 1)  
Aan Glasvezel De Wolden B.V. is een lening verstrekt van € 9,0 miljoen voor de aanleg van een 
breedbandnetwerk, voor zogenaamde ‘witte’ adressen. De lening is volledig opgenomen. Begin 2021, 
enkele maanden later dan in de Begroting 2021 weergegeven, zal worden gestart met aflossen op de 
lening. Dit komt doordat de vaststelling enkele maanden later plaatsvindt dan verwacht. 

Glasvezel De Wolden B.V. (lening 2)  
Aan Glasvezel De Wolden B.V. is een tweede lening verstrekt van € 2,0 miljoen voor de aanleg van 
een breedbandnetwerk, voor zogenaamde ‘witte’ adressen. Hiervan is € 1.142.000,-- opgenomen, het 
restant zal niet worden opgenomen. Begin 2021, enkele maanden later dan in de Begroting 2021 
weergegeven, zal worden gestart met aflossen op de lening. Dit komt doordat de vaststelling enkele 
maanden later plaatsvindt dan verwacht. 

Glasvezel Zuidenveld B.V.  
Aan Glasvezel Zuidenveld B.V. is een lening verstrekt van € 5,6 miljoen voor de aanleg van een 
breedbandnetwerk. Hiervan is circa € 3,8 miljoen opgenomen. De oplevering van het netwerk wordt 
medio 2021 verwacht. 

RE-NET Hoogeveen B.V.  
Aan RE-NET Hoogeveen B.V. is een lening verstrekt van € 4,0 miljoen voor de aanleg van een 
breedbandnetwerk. De lening is volledig opgenomen, het netwerk is operationeel en de vaststelling 
heeft plaatsgevonden. RE-NET Hoogeveen B.V. is gestart met de aflossing op de lening. 

Stichting Drentse Energie Organisatie  
In 2018 is een leningovereenkomst gesloten met de Drentse Energie Organisatie voor een 
maximumbedrag van € 39.200.000,--. Hiervan is € 29.200.000,-- uitbetaald. Over de lening is geen 
rente verschuldigd. Na beëindiging van de activiteiten per ultimo 2025 wordt een eindverantwoording 
met liquidatieplan opgesteld. Dit liquidatieplan zal een aflossingsschema bevatten. 

Stichting Maatschappij van Weldadigheid  
In 2015 is aan de Maatschappij van Weldadigheid als onderdeel van de IGO-Frederiksoord en 
omstreken voor de aankoop van het Inforium een lening van € 950.000,-- verstrekt tegen een rente 
van 2%. De lening wordt lineair in 20 jaar afgelost. 
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Stichting Plaatselijk Belang Steenwijksmoer en Stic hting Dorpshuis "De Schalm"  
Deze lening van € 75.000,-- betreft een voorfinanciering van een LEADER-project met een niet-
economisch karakter. De lening wordt uiterlijk 31 december 2021 afgelost. 

Stichting Schultehuus Diever, Stichting Museums Vle dder en Stichting Zeemuseum Miramar  
Deze lening van € 30.000,-- betreft een voorfinanciering van een LEADER-project met een niet-
economisch karakter. De lening wordt uiterlijk 30 juni 2023 afgelost. 

Stichting Toeristische Promotie Zuid West Drenthe  
Deze lening van € 30.000,-- betreft een voorfinanciering van een LEADER-project met een niet-
economisch karakter. De lening wordt uiterlijk 30 juni 2021 afgelost. 

Vekoglas B.V.  
Op 18 december 2019 is aan Vekoglas een lening verstrekt van € 145.000,--, voor de overname van 
het glasvezelnetwerk van ECO-Oostermoer Verbindt, teneinde dit netwerk in stand te kunnen 
houden. De lening wordt lineair in 15 jaar afgelost. 

Verstrekte overige geldleningen  

Nationaal Restauratiefonds  
Het Nationaal Restauratiefonds voert het verstrekken van leningen (en subsidies) uit namens de 
provincie, ook int zij de rente en aflossingen namens de provincie. Per 31 december 2020 heeft het 
Nationaal Restauratiefonds voor een bedrag van ruim € 6,7 miljoen aan leningen verstrekt. 

Stichting RTV Drenthe  
De lening aan RTV Drenthe was oorspronkelijk groot ruim € 7,1 miljoen, verstrekt voor de financiering 
van het pand Beilerstraat 30 te Assen en investeringen in inrichting en apparatuur. Op 27 oktober 
2020 hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met een langere looptijd van het resterende bedrag 
van de lening, € 1.724.368,73. Hiermee wordt RTV Drenthe als uitvoerder van een dienst van 
algemeen economisch belang in staat gesteld op de lange termijn aan de verplichtingen te voldoen 
en noodzakelijke (vervangings)investeringen te blijven plegen. 

Verwijdering asbestdaken Drenthe  
Omdat in 2017 verwacht werd dat asbestdaken na 2024 verboden zouden zijn, heeft PS in de 
Investeringsagenda € 3.500.000,-- vrij gemaakt voor sanering van asbestdaken. Hiervan is € 
2.750.000,-- bedoeld als risicopremie (storting in de Reserve opvang revolverend financieren). Bij een 
risico van 10% betekent dit dat er maximaal € 27.500.000,-- kan worden uitgeleend. Per 31 december 
2020 is de stand van de uitgegeven leningen ruim € 3,6 miljoen. 

Zonneleningen (via SVn)  
Bij SVn was op 1 januari 2019 een bedrag van circa € 9 miljoen beschikbaar voor Zonneleningen. De 
laatste Zonneleningen zijn in 2019 verstrekt. Het uitstaande bedrag van € 9 miljoen is inmiddels 
teruggebracht tot circa € 5,5 miljoen. 

Leningen aan deelnemingen  

Enexis Holding N.V. (tranche A)  
In juli 2020 is de eerste tranche (tranche A) van de hybride converteerbare aandeelhouderslening aan 
Enexis Holding N.V. verstrekt, ten behoeve van investeringen in de uitbreiding van het 
energienetwerk in Nederland. De lening is onderdeel van een totale aandeelhouderslening van € 500 
miljoen. Voor Drenthe bedroeg tranche A € 11,9 miljoen. 

Enexis Holding N.V. (tranche B)  
In november 2020 is de laatste tranche (tranche B) van de hybride converteerbare 
aandeelhouderslening aan Enexis Holding N.V. verstrekt. Voor Drenthe bedroeg tranche B € 
411.534,--. 

WMD Drinkwater B.V.  
In december 2019 is een lening aan WMD Drinkwater B.V. van € 6 miljoen beschikbaar gesteld, ter 
versterking van haar financiële positie. De lening is achtergesteld bij de vorderingen van andere 
financiers en heeft een looptijd van 15 jaar. Vanaf 31-12-2025 wordt de lening in 10 jaar afgelost. 
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Afgelost / beëindigd  

Coöperatie 'De Kop Breed' Breedband U.A.  
De lening is in 2020 volledig afgelost. 

Coöperatie Sterk Midden-Drenthe U.A. (grijs)  
De lening is in november 2020 volledig afgelost. 

Coöperatie Sterk Midden-Drenthe U.A. (wit)  
De lening is in november 2020 volledig afgelost. 

Gemeente Etten-leur  
De lening is in 2020 volledig afgelost. 

Gemeente Oosterhout  
De lening is in 2020 volledig afgelost. 

Stichting Energy Challenges  
De lening is afgeboekt ten laste van de in 2018 gevormde voorziening. 

Voetbalvereniging Sleen  
De lening is per 31 december 2020 volledig afgelost. 
 
Waarborgen, garant- en borgstellingen 
 
Gewaarborgde geldleningen 
De nog resterende gewaarborgde geldlening is beperkt qua omvang en heeft een looptijd tot 1 
november 2021. In 2020 is de borgstelling ten behoeve van Stichting Biblionet Drenthe afgelopen, 
omdat de gewaarborgde lening is afgelost.  

    
Gewaarborgde geldleningen (bedragen x € 1.000,-)  Gewaarborgd tot  Oorspronkelijk bedrag  Waarvan 

gewaarborgd per  
31-12-2020 

Stichting Lentis Maatschappelijke Onderneming 1-11-2021 4.112 142 

Totaal   4.112  142  
 

Overige garant- en borgstellingen 
In de afgelopen jaren zijn er om diverse redenen garant- en borgstellingen verstrekt, waarvan 
onderstaande nog lopen.  

    
Overige borgtochten en garantstellingen (bedragen 
x € 1.000,-) 

Aard  Einddatum  Bedrag  

Triodos Bank N.V. Garantie 31-12-2047 1.200 
Stichting Nationaal Energiebespaarfonds (NEF)  Garantie 1-1-2034 500 
Nationaal Groenfonds (inz. voorfinanciering LEADER) Borgtocht 30-6-2023 950 
Nationaal Groenfonds (inz. leningen pVSPN) Garantie  5.144 
Nationaal Groenfonds (inz. convenantsleningen) Garantie 2023/2024 2.436 
Totaal    10.230 
 

Triodos Bank 
Woningbouwcoöperaties, particuliere woningeigenaren en verenigingen van eigenaren (VvE's) 
worden gestimuleerd om projecten op te zetten die leiden naar woningen zonder energierekening. 
Voor het woningbouwcomplex De Lariks is een lening aangetrokken bij de Triodos Bank. De Triodos 
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Bank heeft als voorwaarde gesteld dat de provincie voor een bedrag van maximaal € 1.200.000,-- 
garant staat. 
 
Stichting Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) 
Het Nationaal Energiebespaarfonds verstrekt aan (samenwerkende) eigenaar-bewoners en VvE's in 
de provincie Drenthe Energiebespaarleningen voor het treffen van energiebesparende maatregelen 
voor woningen. In afwijking van reguliere kredietwaardigheidscriteria van Stichting Nationaal 
Energiebespaarfonds, wenst de provincie Drenthe dat de rentekorting ook toegepast wordt op 
aanvragen van eigenaar-bewoners met een leeftijd van 75 jaar of ouder. Voor het verhoogde risico in 
verband met de leeftijd van de deelnemers heeft Stichting Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) een 
garantstelling van de provincie ontvangen, voor een maximaal bedrag van € 500.000,--. Per 31 
december 2020 bedroeg de restant hoofdsom van de uitstaande gegarandeerde leningen in totaal 
€ 118.384,--. 
 
Nationaal Groenfonds (inzake voorfinanciering LEADER-projecten) 
Nationaal Groenfonds verstrekt leningen als voorfinanciering van LEADER-projecten in Zuidoost 
Drenthe. Het maximumbedrag waarvoor de provincie garant staat is € 950.000,--. Per 31 december 
2020 gold de borgtocht nog voor twee leningen, samen groot € 175.000,-- (per 31 januari 2021 is nog 
één lening van € 75.000,-- afgelost). De verwachting is dat er onder dit arrangement geen nieuwe 
leningen meer zullen worden verstrekt door Nationaal Groenfonds. Als dat definitief is, zal de 
borgtocht worden beëindigd.  
 
Nationaal Groenfonds (inzake leningen pVSPN) 
Het Nationaal Groenfonds heeft aan private partijen leningen met een looptijd van 30 jaar verstrekt als 
voorfinanciering van te de ontvangen subsidie-uitkeringen voor particulier natuurbeheer. Het Nationaal 
Groenfonds deed dit op basis van de pVSPN-overeenkomst met de provincie: de 'Overeenkomst tot 
Voorfinanciering Subsidie Particulier Natuurbeheer'. De rente en aflossing op deze voorfinanciering 
worden door de provincie voldaan uit de jaarlijkse termijnen van de 30-jarige subsidie. De provincie 
staat garant voor de leningen die het Groenfonds in dit kader heeft aangetrokken, per ultimo 2020 nog 
een bedrag van € 5.143.783,--. 
 
Nationaal Groenfonds (inzake convenantsleningen) 
De convenantsleningen dateren van 1999 en vloeien voort uit een convenant tussen het Rijk en de 
provincies in het kader van grondaankopen voor natuurontwikkeling. Per 31 december 2020 is dit nog 
een bedrag van € 35,3 miljoen. De provincie staat garant voor 6,90% van dit bedrag, € 2.435.983,--. 
Het Nationaal Groenfonds ontvangt jaarlijks van de provincie Drenthe een bedrag van € 782.771,-- 
voor rente en aflossing op de convenantsleningen. Hiervoor wordt de provincie gecompenseerd vanuit 
het provinciefonds. Het beleid van het Nationaal Groenfonds is erop gericht dat alle 
convenantsleningen in 2023/2024 zijn afgelost. Het risico dat de provincie wordt aangesproken in het 
kader van deze garantstelling is daarmee nihil. 
 
Reserveringen t.b.v. leningen en garanties 
 
Aan het verstrekken van leningen en garanties in het kader van de publieke taak (kredietsubsidies en 
garantiesubsidies) zijn risico's verbonden. Ter afdekking van deze risico's wordt bij verstrekking van 
een lening of garantie een percentage van de hoofdsom in de Reserve opvang revolverend 
financieren gestort. De gestorte bedragen blijven ook na aflossing van de lening of na de beëindiging 
van de garantie in de reserve. Eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid kunnen worden 
gevormd ten laste van het gehele saldo van de genoemde reserve. In onderstaande tabel worden de 
lopende leningen en garanties weergegeven, met de stortingen die daarvoor in de Reserve opvang 
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revolverend financieren gedaan. Tevens zijn de huidige standen van de leningen weergegeven, met 
het geactualiseerde risicopercentage en bijbehorend bedrag ter afdekking van dit risico. 
 
De aan Enexis Holding N.V. en WMD Drinkwater B.V. verstrekte leningen zijn niet opgenomen in de 
tabel, omdat de risico's voortvloeiend uit deze leningen aan deelnemingen (verbonden partijen) zijn 
meegenomen in de berekening van het weerstandsvermogen.  
 
Uit onderstaande tabel is af te leiden dat de huidige omvang van de reserve (€ 18,5 miljoen) 
voldoende is om de berekende risico's (€ 16,1 miljoen) van de huidige portefeuille krediet- en 
garantiesubsidies af te dekken. De berekende risico's zijn ca. € 2 miljoen lager dan opgenomen in de 
begroting 2021. Dit verschil wordt grotendeels veroorzaakt door de aflossing van de leningen aan 
Coöperatie Sterk Midden-Drenthe U.A. in november 2020. Het voor deze leningen gehanteerde 
risicobedrag bedroeg circa € 1,6 miljoen.  
 
Op dit moment zijn er nog geen concrete voornemens tot het verstrekken van nieuwe leningen of 
garanties in het kader van de publieke taak. 
Ook zijn er op dit moment geen signalen die aanleiding geven om de risicopercentages  
(en -bedragen) aan te passen naar aanleiding van de gevolgen van het coronavirus.  

      
Reserveringen met betrekking tot leningen en garant ies (bedragen x €1.000)  
Leningen  Hoofdsom / 

max. bedrag  
Stand lening 
per 31-12-2020 

Nog op te 
nemen  

Risico-
percentage  

Risicobedrag  

Bio Energy Hartlief-Lammers B.V. 200 57 0 70% 40 

Coöperatie "Agrarische Natuur Drenthe" U.A. 
(lening 1). 

638 638 0 10% 64 

Coöperatie "Agrarische Natuur Drenthe" U.A. 
(lening 2). 

100 100 0 10% 10 

Coöperatie Glasvezel Noord U.A. (grijs) 479 455 0 40% 182 

Coöperatie Glasvezel Noord U.A. (grijs, fase 2) 598 250 348 40% 241 

Coöperatie Glasvezel Noord U.A. (wit) 3.512 3.336 0 15% 500 

Coöperatie Glasvezel Noord U.A. (wit, fase 2) 3.529 1.475 2.054 25% 898 

Coöperatieve Kredietvereniging Kredietunie Noord 
Drenthe U.A. 

145 50 95 35% 51 

Coöperatieve vereniging NLD energie U.A. 150 38 0 25% 9 

Glasvezel De Wolden B.V. (lening 1) 9.000 9.000 0 35% 3.150 

Glasvezel De Wolden B.V. (lening 2) 2.000 1.142 0* 35% 700 

Glasvezel Zuidenveld 5.600 3.821 1.779 25% 1.400 

RE-NET Hoogeveen B.V.  4.000 4.000 0 10% 400 

Stichting Drentse Energie Organisatie 39.200 29.200 10.000 10% 3.920 

Stichting Maatschappij van Weldadigheid 950 713 0 10% 71 

Stichting Plaatselijk Belang Steenwijksmoer en 
Stichting Dorpshuis "De Schalm" 

75 75 0 10% 8 

Stichting Schultehuus Diever, Stichting Museums 
Vledder en Stichting Zeemuseum Miramar 

30 30 0 10% 3 

Stichting Toeristische Promotie Zuid West Drenthe 30 30 0 10% 3 

Vekoglas B.V. 145 135 0 15% 20 

Nationaal Restauratiefonds  
(extra leningfaciliteiten) 

4.864 4.864 0 10% 486 

Stichting RTV Drenthe 2.371 1.617 0 10% 162 
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Verwijdering asbestdaken Drenthe 27.500 3.614 23.886 10% 2.750 

Zonneleningen (via SVn) 10.415 5.516 0 15% 827 

Subtotaal risicoafdekking leningen      15.895 

* m.b.t. deze lening zullen geen opnames meer 
worden gedaan.       
Garanties  Max. bedrag  

  
Risico-
percentage  

Risicobedrag  

Triodos bank 1.200   10% 120 

Stichting Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) 500   20% 100 

Subtotaal risicoafdekking garanties      220 

Totaal risicoafdekking leningen en garanties      16.115 

      
Saldo Reserve opvang revolverend financieren 
per 31-12-2020     18.515 

 

Toerekening van rente 
In het BBV is opgenomen dat de paragraaf financiering inzicht moet geven in de rentelasten uit 
externe financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening. Middels onderstaand 
renteschema wordt dit inzicht gegeven. De provincie had in 2020 alleen rentebaten en geen 
rentelasten, daarom is er geen toe te rekenen rente in het renteschema opgenomen. 

      
Renteschema (bedragen x € 1.000)      

A. De externe rentelasten over de korte en lange financiering    € 0 

B. De externe rentebaten   -/- € 1.921 
      

 Saldo rentelasten en rentebaten    -/- € 1.921 
      

C1. De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend -/- € 0   

C2. 
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet 
worden toegerekend -/- € 0   

C3. 
De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke 
lening voor is aangetrokken (= projectfinanciering), die aan het 
betreffende taakveld moet worden toegerekend 

 
€ 0 

  

      

    -/- € 0 
      

 Aan taakvelden toe te rekenen externe rente    -/- € 0 
      

D1. Rente over eigen vermogen    € 0 

D2. Rente over voorzieningen    € 0 
      

 Totaal werkelijk aan taakvelden toe te rekenen rent e   -/- € 0 
      

E. De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)   -/- € 0 
      

F. Renteresultaat op het taakveld Treasury    -/- € 1.921 
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I.2.5 Bedrijfsvoering 

Inleiding 

De bedrijfsvoeringsfuncties in de Provincie Drenthe zijn geconcentreerd bij de Teams Bedrijfsvoering. 

Hierdoor wordt de organisatie professioneel ondersteund om samen met inwoners, bedrijven en 

maatschappelijke organisaties te werken aan de opgaven voor Drenthe. De Teams Bedrijfsvoering 

dragen zorg voor kaderstelling, advies, control, ondersteuning en faciliteren op onderstaande 

vakgebieden: 

• Financiën, Planning en Control; 

• Communicatie en klantcontact; 

• Personeel en Organisatie; 

• Bestuurs- en juridische zaken; 

• Informatisering en automatisering; 

• Facilitaire zaken, gebouwen, document en services 

• Subsidies en inkoop; 

• Secretariële- en projectondersteuning 

 

In de onderstaande paragrafen wordt een toelichting gegeven op gerealiseerde doelen.   

 

Financiën, Planning en Control (FPC)  

 

Een moderne planning en control en geactualiseerd financieel beleid 

Eind 2020 is in de Statenvergadering van 16 december de eerste opzet van het geactualiseerd 

financieel beleid vastgesteld door de Provinciale Staten. Vastgesteld zijn: 

• de Financiële verordening provincie Drenthe 2020 

• de Nota reserves en voorzieningen provincie Drenthe 2020 

• de Nota investeren, activeren, waarderen en afschrijven provincie Drenthe 2020 

• de Nota weerstandsvermogen en risicomanagement provincie Drenthe 2020 

• de Nota financiering provincie Drenthe 2020 

• de Nota fiscaal beleid provincie Drenthe 2020 

• de Nota begrotingsregels provincie Drenthe 2020 

Het geactualiseerd financieel beleid treedt in werking per 1-1-2021. In 2021 zal de uitrol in de 

organisatie worden begeleid door het team FPC, in samenwerking met het team Communicatie. 

 

Hiermee is nog niet het gehele beleid geactualiseerd. Deze bestuursperiode volgen nog de nota 

kostprijsberekening, rentetoerekening en toerekening van kosten en de nota betreffende het 

onderhoud van kapitaalgoederen. De planning is om deze nota’s eind 2021 te laten vaststellen. 

Gezien de corona situatie moet echter een voorbehoud worden gemaakt voor het halen van deze 

planning. Voor de beleidsnota’s rond de onderwerpen verbonden partijen en grondbeleid geldt, dat het 

betreffende beleid relatief recentelijk nog geactualiseerd is.  

Het financieel beleid geeft de kaders voor een moderne planning en control. Naast het beleid zijn in 

2020 ook voorbereidingen getroffen voor een nieuw rekeningschema en een moderne financiële 

informatievoorziening, met nadruk op kwaliteit en eenvoud. Bij de financiële informatievoorziening valt 

te denken aan de vervanging van het financieel systeem, maar ook aan het op gebruiksvriendelijke 

wijze ontsluiten van de financiële informatie in de organisatie, zodat teammanagers en projectleiders 
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hun sturingsinformatie goed kunnen raadplegen. In dit verband is ook een start gemaakt met evaluatie 

van enige sleutelprocessen binnen de provinciale planning en control.  

 

Naast de informatie en de administratie, is in 2020 gewerkt aan financiële kennis en rollen. Dit betreft 

zowel de kennis van de financiële medewerkers als van de leidinggevenden die integraal 

verantwoordelijk zijn voor het financieel management binnen hun team of programma. FPC 

organiseert elk jaar cursussen. In 2020 is dit slechts beperkt mogelijk geweest in verband met de 

corona beperkingen.  
 

Communicatie en klantcontact  

 

Een communicatieve organisatie, met oog voor de omgeving 

Team Communicatie heeft in 2020 nieuwe stappen gezet om de provincie zichtbaar te maken bij een 

breed publiek. Bijvoorbeeld door in onze uitingen meer te werken met beeld, zowel foto als film. Dit 

leverde een flinke toename op van het aantal volgers op onze social media kanalen als Twitter, 

Instagram en LinkedIn. Ook lieten we de ondernemers en inwoners meer aan het woord over wat zij 

dankzij de inzet van de provincie kunnen doen. Corona zorgde ervoor dat we veel vanuit huis werkten. 

Het gaf een versnelling aan de toepassing van digitale mogelijkheden door medewerkers. Team 

Communicatie ondersteunde de organisatie om andere manieren te gebruiken om inwoners te 

betrekken bij veranderingen in hun leefomgeving. Om ook de interne verbinding te houden is 

regelmatig een digitale nieuwsbrief voor de medewerkers uitgebracht. Twee medewerkers zijn 

uitgeleend aan de Veiligheidsregio Drenthe om de gemeenten te ontlasten bij deze langdurende 

crisiscommunicatie. Dit heeft geresulteerd in de definitieve overstap van één van onze medewerkers 

naar de VRD.  

 

Personeel en Organisatie  

 

Investeren in de mensen die het doen 

In 2016 is door de Staten een verdere taakstelling op het personeelsbudget opgelegd. Deze 

taakstelling is in de meerjarenbegroting verwerkt in de toegestane loonsom en is daarmee ingeboekt 

en verwerkt. De taakstelling tot en met 2020 is gerealiseerd.  

 

Er wordt met veel inzet gewerkt aan nieuwe opgaven, zoals de Investeringsagenda Plus, Stikstof, 

Europese Fondsen en geldstromen in het kader van Natuur en Mobiliteit. De organisatie bekijkt op 

welke wijze de beschikbare personele capaciteit het beste kan worden ingezet. Aan de andere kant 

blijkt uit het Cebeon onderzoek uit 2019 dat wij relatief veel werk verzetten met beperkte personele 

capaciteit. Daar komen de beperkende en verzwarende omstandigheden van corona bij. Wij zoeken 

een verantwoorde balans ten aanzien van de realisatie van onze ambities en opgaven en de 

benodigde personele inzet.  

 

De realisatie van het collegeakkoord is vertaald in onze begroting waarin wij aangeven wat wij willen 

bereiken en wat wij daarvoor doen. Daarnaast zijn in 2020 diverse beleidsplannen aan de Staten 

aangeboden, waarin de ambities van het college zijn geoperationaliseerd. Eind 2020 is bovendien 

invulling gegeven aan de uitwerking van de Investeringsagenda Plus. Over de voortgang informeren 

wij u via de P&C cyclus. Het is de ambitie van de organisatie om voortdurend een goede match te 

realiseren tussen de inzet van onze personele capaciteit in relatie tot onze opgaven.  
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In het coalitieakkoord is de ambitie afgesproken om toe te werken naar één loonsom. Daarmee komen 

wij tegemoet aan de wens van de Staten om integraal zicht te hebben op de inzet van de financiën op 

personele inzet. De Staten hebben in 2020 ingestemd met ons voorstel voor een (budget neutrale) 

begrotingswijziging. Deze werkwijze maakt nu onderdeel uit van de reguliere P&C cyclus. Hiermee is 

de doelstelling om te komen tot één loonsom gerealiseerd.  

Om op een verantwoorde wijze invulling te geven aan onze werkgeversrol willen wij inzetten op 

duurzame inzetbaarheid. Het doel hiervan is te borgen dat medewerkers – in verschillende 

levensfasen – goed inzetbaar blijven. In 2020 hebben wij hiervoor een principeakkoord bereikt met de 

bonden, in 2021 moet dit formeel worden afgerond. Duurzame inzetbaarheid combineren wij met 

talentmanagent, zoals in de CAO afgesproken, om medewerkers voor nu en later goed toe te rusten 

voor de huidige functie en toekomstige functies. In 2020 zijn wij gestart met de uitvoering, in 2021 

geven wij dit verder vorm. Hiermee hebben wij een belangrijke basis gelegd om nu en in de toekomst 

invulling te geven aan onze werkgeversrol. 
 

Bestuurs- en juridische zaken  

 

Juridische kwaliteitszorg  

Binnen de beperkingen die corona met zich meebracht, is in 2020 veel aandacht geweest voor de 

rechtmatige en doelmatige wijze van het uitvoeren van de provinciale taken en beleidswensen. Hierbij 

is transparant gehandeld. De juridische kwaliteitszorg voor de legitimiteit van het openbaar bestuur is 

daarmee geborgd.  

 

Informatisering en automatisering 

 

Digitaal samenwerken en delen van informatie  

In het afgelopen jaar werd het belang van digitaal samenwerken ten gevolge van de 

coronapandemie versneld van toenemend belang. Dankzij het gegeven dat de voorbereidingen voor 

een moderne infrastructuur en bijbehorende werkplek al waren opgestart hebben we hier snel op 

kunnen inspelen. Dit zowel voor gebruik door het bestuur en de medewerkers als ook voor de 

samenwerking met externe partners. De vernieuwing zal in 2021 structureel worden voortgezet.     

 

Facilitaire zaken, gebouwen, document en services 

 

Onze gebouwen zijn duurzaam en energieneutraal 

Een succesmoment bij de verduurzaming van het provinciehuis is dat het gebouw in 2020 aardgasvrij 

is gemaakt. Daarnaast is een aanbesteding gestart om de verlichting in het provinciehuis om te zetten 

naar LED. In 2020 is een rapportage opgeleverd in hoeverre enkele belangrijke gebouwen van de 

provincie voldoen aan de RIVM-regels rondom de COVID-19 en zijn waar nodig of gewenst acties 

opgestart om verbeteringen door te voeren. De centralisatie van het gebouwbeheer is gerealiseerd, 

het overdragen van het beheer van de steunpunten is in 2020 gerealiseerd. Het actualiseren van het 

huisvestingsbeleidsplan is door invloed van COVID-19 getemperd, de mogelijke veranderende 

behoefte van de organisatie in het pre-corona tijdperk zal worden meegenomen bij de actualisatie van 

het huisvestingsbeleidsplan.  
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Subsidies en Inkoop   

 

Subsidies 

We hebben ons ingezet op samenwerking, integraal adviseren en zorgen dat de systemen 

ondersteunend zijn. Voor subsidies zijn de mogelijkheden voor jaarlijks terugkerende 

subsidieverlening voor evenementen op het snijvlak van cultuur en vrijetijdsbesteding onderzocht en in 

uitvoering gebracht (en zijn als begrotingssubsidies weggezet). Tevens is gewerkt 

aan onze klantgerichtheid. Eén van de eerste acties van het college van GS na het uitbreken van de 

coronacrisis was het vaststellen van een werklijn om coulant om te gaan met (terugvorderen van) 

subsidies en betalingen die wij aan anderen verplicht zijn, zo snel mogelijk te doen. Het project 

klantreis kon daarentegen door corona niet doorgaan. Als gevolg van de coronacrisis zijn specifieke 

subsidies verstrekt en regelingen ontwikkeld en in uitvoering gebracht, waaronder het snelloket VTE 

(ism SNN) en het snelloket culturele projecten coronacrisis. Met deze snelloketten zijn 

subsidieaanvragen vlot afgewikkeld.    

 

Inkopen  

Verder zetten wij ons in volop kansen voor het MKB te creëren bij eigen inkopen en 

aanbestedingen. Jaarlijks rapporteren we over de resultaten (conform M201 5-22, brief d.d. 10 

september 2019) over de uitgevoerde regionale aanbestedingen. De resultaten zijn als volgt:  

  2019  2020  

Aantal aanbestedingen MVO  29  19  

Aantal aanbestedingen EU  9  5  

Totaal aantal aanbestedingen  38  24  

      

Meervoudig onderhands  29  19  

Aantal uitgenodigde leveranciers  101  61  

Waarvan Drents  43%  36%  

Waarvan Drents en Regionaal  72%  75%  

Gegund aan een Drentse leverancier  8  4  

Gegund aan Drents en regionaal  16  12  

% gegund Drents en regionaal  55%  63%  

      

Europese aanbestedingen  9  5  

Drentse inschrijvingen  12  7  

Gegund aan een Drentse leverancier  3  1  

Gegund aan Drents en regionaal  7  3  

% gegund Drents en regionaal  78%  60%  

      

Inkoopvolume   55,9 miljoen  60,1 miljoen  

Waarvan aan Drentse leveranciers  25%  25%  

  

Van het totale provinciale inkoopvolume over 2020 (circa 60,1 miljoen) is 25% uitgegeven aan Drentse 

partijen. Dit is inclusief de enkelvoudige opdrachten.  

Het aandeel voor aanbestedingen uitgenodigde Drents/regionale partijen is 75% en daarmee 

hoger dan als doel is gesteld (doel: minimaal 2 Drentse/regionale partijen uitnodigen = 66%). Van 
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belang hierbij is dat er voldoende geschikte Drentse partijen beschikbaar zijn. Ten aanzien van de 

gegunde opdrachten is van de meervoudig onderhandse aanbestedingen bijna twee derde (63%) in 

de regio gegund en van de Europese aanbestedingen meer dan de helft (60%).   

 

Secretariële- en projectondersteuning  

 

Secretariële- en projectondersteuning wordt vanuit één Team gerealiseerd waardoor ondersteuning 

efficiënt wordt gerealiseerd en continuïteit is geborgd.    
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I.2.6 Verbonden partijen 

Inleiding 

Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de provincie een 
bestuurlijk en een financieel belang heeft. Een financieel belang bestaat uit het door ons ter 
beschikking gestelde bedrag dat we niet kunnen verhalen indien de verbonden partij failliet gaat of het 
bedrag waarvoor we aansprakelijk zijn indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Een 
bestuurlijk belang is zeggenschap, hetzij door vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij door 
stemrecht.  
  
Het provinciale beleid ten aanzien van verbonden partijen is uitgewerkt in de nota Verbonden Partijen. 
Het PS Protocol Verbonden Partijen en de op 21 juni 2016 gemaakte afspraken over de 
informatievoorziening betreffende de negen belangrijkste verbonden partijen gelden als nadere 
invulling op de wijze hoe GS PS informeert over de verbonden partijen.  
  
Ontwikkeling 
Om als provincie meer strategisch te kunnen sturen op verbonden partijen en te kunnen voldoen aan 
de gewenste informatievoorziening aan PS is in 2016 een beheersproces geïmplementeerd waarin 
relevante sturing- en verantwoordingsinformatie over de verbonden partij wordt bijgehouden. In 2017 
is het beleid ten aanzien van verbonden partijen verder ontwikkeld. De aansturing is meer integraal en 
eenduidiger geregeld. De accenten in de ontwikkeling liggen daarbij op: verzakelijking van de 
opdrachtverlening, beter inzicht in organisatie performance en naleving van good governance.  In 
2020 heeft de accountant als gevolg van de ontwikkelingen rondom de beheersing en verantwoording 
over de verbonden partijen het proces verbonden partijen aangemerkt als een proces met een laag 
risicoprofiel. 
  
Overzicht verbonden partijen en risico's 
Verbonden partijen brengen de onderstaande financiële risico’s met zich mee:  
  
Gestort aandelenkapitaal bij deelnemingen  
Een aandeelhouder in een vennootschap (deelneming) heeft een bedrag betaald voor de aandelen. In 
het geval dat de vennootschap slechte resultaten behaalt, kan sprake zijn van (gedeeltelijk) verlies 
van dit bedrag. Dit dient dan op de provinciale balans te worden gecorrigeerd.   
  
Dividendopbrengsten van deelnemingen  
Als een deelneming winsten behaalt, kan een deel van die winst als dividend worden uitgekeerd aan 
de aandeelhouders. Deze mogelijke inkomsten zijn een onzekere post doordat pas na afloop van een 
boekjaar blijkt of het verwachte resultaat is behaald.  
  
Verstrekte leningen aan verbonden partijen  
Zowel aan een aantal deelnemingen als aan enkele overige verbonden partijen zijn leningen en 
garanties verstrekt. Er bestaat een risico van niet-terugbetaling. Zowel ten behoeve van deelnemingen 
als van overige verbonden partijen zijn garanties/borgstellingen afgegeven.   
  
Risico’s binnen Gemeenschappelijke Regelingen  
Elke deelnemer aan een Gemeenschappelijke Regeling is in principe voor zijn aandeel 
verantwoordelijk voor mogelijke tekorten binnen de GR.   
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Onderstaand is het overzicht van alle verbonden partijen van de provincie Drenthe met de 
kerngegevens opgenomen. De opgenomen informatie over het eigen en vreemd vermogen en het 
resultaat, betreffen de meest recente gegevens waar wij thans over beschikken.    
  
In dit overzicht zijn voor het laatst de vennootschappen CBL Vennootschap B.V., Verkoop 
Vennootschap B.V. en Vordering op Enexis B.V. opgenomen. Deze vennootschappen zijn begin 2020 
opgeheven vanwege het feit dat deze geen activiteiten meer uitvoerden. Hierdoor is het belang van 
het voortbestaan van deze vennootschappen komen te vervallen. 
  
Verbonden partij Rechtsvorm Eigenaars-/ 

deelnemers belang 

Gemeenschappelijke regelingen 
   

De Noordelijke Rekenkamer Gemeenschappelijke regeling 33,33%

Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam OV-bureau van de 
gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe 

Gemeenschappelijke regeling 35,00%

Gemeenschappelijke regeling Prolander Gemeenschappelijke regeling 68,00%

Regio Groningen-Assen Gemeenschappelijke regeling zonder meer 12,50%

Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe Gemeenschappelijke regeling 21,80%

Samenwerkingsverband Noord-Nederland Gemeenschappelijke regeling 33,33%

Vennootschappen 
   

BNG Bank N.V. Naamloze Vennootschap 0,16%

Cross Border Leases Vennootschap B.V. Besloten Vennootschap 2,28%

CSV Amsterdam BV Besloten Vennootschap 2,28%

Enexis Holding NV Naamloze Vennootschap 2,39%

Groningen Airport Eelde N.V. (GAE) Naamloze Vennootschap 30,00%

MKB Fonds Drenthe B.V. Besloten Vennootschap 100,00%

N.V. Waterbedrijf Drenthe Naamloze Vennootschap 50,00%

 N.V. NOM, Investerings- en Ontwikkelmaatschappij voor Noord-
Nederland 

Naamloze Vennootschap 16,67%

Nederlandse Waterschapsbank N.V. Naamloze Vennootschap 0,13%

Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV Besloten Vennootschap 2,28%

Verkoop Vennootschap B.V. Besloten Vennootschap 2,28%

Vordering op Enexis BV Besloten Vennootschap 2,28%

WMD Drinkwater B.V. Besloten Vennootschap 50,00%

Stichtingen en verenigingen 
   

Coöperatieve vereniging Decentrale OV-Autoriteiten (NDVO-DOVA 
U.A.) 

Vereniging 6,67%

Stichting Drentse Energie Organisatie Stichting 100,00%

Huis van de Nederlandse Provincies Vereniging 7,70%

Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO) Vereniging 6,67%

Stichting Landinrichting en Bodemverontreiniging Stichting 8,50%

Stichting Bodembeheer Schoonebeek Stichting 6,00%

Overige 
   

Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Reglement 100,00%

Beheerorganisatie Vechtdallijnen (Provincie Overijssel) Gemeenschappelijke regeling zonder meer 36,00%

   

 
Belangrijkste verbonden partijen 
Medio 2016 is door de Commissie van Onderzoek in samenspraak met GS gekomen tot een selectie 
van negen belangrijkste verbonden partijen. Deze selectie is gemaakt om twee redenen. De eerste is 
om zo bij de belangrijkste verbonden partijen de betrokkenheid van PS te vergroten. De tweede reden 
is om te voorkomen dat onnodige bureaucratie ontstaat, doordat over iedere verbonden partijen een 
even uitvoerige toelichting gegeven moet worden. 
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Over negen verbonden partijen worden PS met regelmaat en uitvoeriger geïnformeerd dan ten 
aanzien van de overige verbonden partijen. De negen verbonden partijen waarover uitvoerig wordt 
geïnformeerd zijn:  
1. OV-Bureau Groningen Drenthe;  
2. Drentse Energie Organisatie (DEO);  
3. N.V. Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM);  
4. Groningen Airport Eelde (GAE);  
5. Regionale Uitvoeringsdienst (RUD);  
6. Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN);  
7. Regiovisie Groningen-Assen (RGA);  
8. Prolander;  
9. N.V. Waterbedrijf Drenthe/WMD Drinkwater B.V.  
  
Hieronder is per verbonden partij de verantwoordingsinformatie opgenomen. De opgenomen 
informatie betreft de meest actuele voor publicatie beschikbare verkregen informatie van de 
verbonden partij.  Voor alle verbonden partijen geldt onverlet dat PS zal worden geïnformeerd 
mochten zich politiek bestuurlijk relevante ontwikkelingen bij deze verbonden partij voordoen. 
  
 
 
Gemeenschappelijke regelingen  
NRK  

Naam verbonden partij De Noordelijke Rekenkamer 

Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling 

Doel Onafhankelijk beleidsonderzoek 

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie 
Drenthe 

33,33% 

Bestuurlijk belang Adviesraad 

Invloed uitoefenen Via de Adviesraad het doen van suggesties ten behoeve van het onderzoeksprogramma. Ook 
adviseert de Adviesraad over de begroting en de wijze van publiceren van rapporten en het doen van 
suggesties ten behoeve van het onderzoeksprogramma. 

Risicoprofiel Hoog 

Risico's - Recente bestuurswisselingen waardoor de continuïteit in gevaar komt en niet alle geplande 
onderzoeken kunnen worden uitgevoerd.  
- Eventueel aansprakelijkheid n.a.v. onderzoeken. 
- De NRK volgt de provinciale CAO. Dit betekent dat de afspraken in de nieuwe CAO  ook financieel 
vertaald moeten worden. 

Beheersmaatregel - Werving en selectie van personeel en de Adviesraad te adviseren de planning te actualiseren 
- Begrotingswijziging (grondslag CAO) 

Bedragen in miljoenen 

Financiële kengetallen Gerealiseerd 2019 Gerealiseerd 2020 Begroot 2020 Begroot 2021 

Eigen vermogen op 31-12 42.263 nog niet bekend niet van toepassing niet van toepassing

Vreemd vermogen op 31-12 148.303 nog niet bekend niet van toepassing niet van toepassing

Resultaat (voor bestemming) 4.499 nog niet bekend niet van toepassing niet van toepassing

Bijdrage provincie 276.000 nog niet bekend 284.000 288.000

Opbrengsten dienstverlening 6.158 6.600 6.000 6.407
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OV-bureau  

Naam verbonden partij Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam OV-bureau van de gemeente Groningen en de 
provincies Groningen en Drenthe 

Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling 

Doel Zorgen voor en bevorderen van openbaar vervoer 

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie 
Drenthe 

35,00% 

Bestuurlijk belang Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur 

Invloed uitoefenen Via zeggenschap in het AB en DB en door PS via de mogelijkheid voor een zienswijze op de 
ontwerpbegroting. 

Risicoprofiel Middel 

Risico's 1. In 2019 werd 49,82% van de kosten OV opgebracht door de reizigers. Dit ligt onder het 
streefpercentage van 52%. Dat dit streefpercentage niet is gerealiseerd, komt doordat nieuwe 
buslijnen in de dienstregeling zijn opgenomen. Er gaat enige tijd overheen voordat deze nieuwe lijnen 
meer rendabel zijn. En daarnaast is de dienstregeling gericht op het borgen van de bereikbaarheid 
van het platteland. 
2. Voor het inschatten van lasten en baten voor de meerjarige begroting OV-Bureau wordt uitgegaan 
van handmatige berekeningen in een Excelmodel. 
3. Het weerstandsvermogen van het OV-Bureau loopt harder terug dan aanvankelijk was ingeschat. 
Dit komt mede door de doorgevoerde jaarlijkse korting van circa 1,8 miljoen voor het vervoer van 
scholieren. 
4. Als gevolg van covid-19 heeft het openbaar vervoer te maken met een enorme vraaguitval (75- 
70%) en verlies aan inkomsten. 

Beheersmaatregel 1. Conform de Begroting 2020 van het OV-bureau is het resultaat voor 2020 geprognosticeerd op 
€1.167.000,- positief. De ontwikkeling van het weerstandsvermogen laat zien dat deze voor de 
komende jaren boven het vereiste minimale niveau van € 4,75 miljoen ligt. Op basis van 
berekeningen uit het prognosemodel laat het perspectief voor de jaren 2020 tot en met 2023 een 
dalend weerstandsvermogen zien in de begroting. Op basis van de nieuwe concessie per 15 
december 2019 is het exploitatiesaldo naar boven bijgesteld. In de actuele prognose (november 
2020) wordt uitgegaan van een positief resultaat voor het OV-bureau van circa € 500.000,- dit is € 
670.000,- lager dan begroot. Hiermee ontstaat per eind 2020, en rekening houdend met mutaties van 
reserves, naar verwachting een weerstandsvermogen van € 10,2 miljoen. Voor 2020 zal het OV-
Bureau een kostendekkendheidsgraad van 50% aanhouden en voor 2021 48,9%.  
2. Het OV-Bureau laat deze doorrekening toetsen door de accountant. Het OV-Bureau zal verzocht 
worden de werkwijze van het OV-model af te stemmen met de deelnemers. 
3. De teruggang wordt deels gecompenseerd door een lagere indexatie dan begroot (3%) en lagere 
kosten voor brandstof. 
4. Deze verliezen worden in 2020 gecompenseerd door het Rijk. Nu het langer gaat duren dan 
eerder verwacht, worden ook voor 2021 compensatiemiddelen vanuit het rijk beschikbaar gesteld, 
daar is overleg overgaande, maar hierover zijn voor het eerste halfjaar concrete afspraken 
overgemaakt. Verwacht wordt dat de vraaguitval zich langzaam zal herstellen (afhankelijk van 
lockdown maatregelen). 

Bedragen in miljoenen 

Financiële kengetallen Gerealiseerd 2019 Gerealiseerd 2020 Begroot 2020 Begroot 2021 

Eigen vermogen op 31-12 15.544.000 nog niet bekend 13.348.000 15.040.000

Vreemd vermogen op 31-12 11.776.000 nog niet bekend 2.782.000 12.356.000

Resultaat (voor bestemming) -1.968.000 nog niet bekend 1.167.000 22.000

Bijdrage provincie 21.708.910 21.935.117 21.935.117 22.191.758

Opbrengsten dienstverlening 14.480 16.779 14.604 14.748

 
  

Prolander  

Naam verbonden partij Gemeenschappelijke regeling Prolander 

Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling 

Doel Het omzetten van provinciaal natuurbeleid tot concrete resultaten in het gebied. 

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie 
Drenthe 

68,00% 
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Bestuurlijk belang Voorzitter Bestuur 

Invloed uitoefenen Via het bestuur en middels de sturing in de opdrachtverlening.  
Provinciale Staten hebben de mogelijkheid tot het geven van een zienswijze op de begroting. 

Risicoprofiel Middel 

Risico's 1. Eén van de belangrijkste risico’s voor Prolander is het risico op het vlak van informatiebeheer en 
informatiebeveiliging. Dit blijkt uit het door Prolander medio oktober 2018 opgestelde informatieplan.  
2. De GR Prolander heeft alleen betrekking op de bedrijfsvoering van de organisatie. Tegen- en 
meevallers bij de realisatie van het natuurnetwerk zelf vallen buiten de GR. Laatstgenoemde loopt via 
de jaarlijkse Prestatieovereenkomst met Prolander (PPO) en komen via deze weg voor rekening van 
de provincie Drenthe als opdrachtgever. Met de inzet op programma Natuur is er in ieder geval voor 
het Drentse deel sprake van een inhoudelijke taakverzwaring op natuur.  
3. 2020 heeft voor een groot deel in het teken staan van de corona-crisis. Gebleken is dat Prolander 
ondanks Corona erin is geslaagd haar werkzaamheden uit te voeren. 

Beheersmaatregel 1. Nieuwe ICT moet deze problemen aanpakken waardoor een juiste en volledige vastlegging van 
besluiten, afspraken, overige documenten en projectverantwoording (onderdeel documentenbeheer 
met MS SharePoint van het informatieplan) mogelijk wordt. Inmiddels is het uitvoeringsplan ICT 
vastgesteld waarin de uit te voeren projecten zijn opgenomen.De hierin opgenomen ICT projecten 
zijn uitgevoerd of zijn inmiddels in uitvoering. 
2. Prolander heeft een hoog budget voor de ontwikkelopgave (realisatie natuur en 
uitvoeringsmaatregelen PAS). Voor het beheer van deze gelden is het Treasury statuut opgesteld dat 
Prolander moet naleven. 
Aansluitend op de evaluatie van Prolander wordt er in 2021 ook gekeken naar de toekomstige inzet 
van Prolander. Hierbij wordt ook nagedacht over de periode na 2027. 
3. De ervaringen in de eerste twee ‘corona-maanden’ laten zien dat Prolander over veerkracht om de 
verbinding met elkaar en met de buitenwereld zo goed mogelijk in stand te houden en de projecten te 
realiseren. 

Bedragen in miljoenen 

Financiële kengetallen Gerealiseerd 2019 Gerealiseerd 2020 Begroot 2020 Begroot 2021 

Eigen vermogen op 31-12 750.450 nog niet bekend 685.500 724.000

Vreemd vermogen op 31-12 8.115.962 nog niet bekend 7.441.000 7.440.500

Resultaat (voor bestemming) 134.477 nog niet bekend 16.900 38.500

Bijdrage provincie 5.893.000 nog niet bekend 6.316.700 6.593.500

Opbrengsten dienstverlening 985.457 1.354.847 985.982 1.222.612

 
  

RGA  

Naam verbonden partij Regio Groningen-Assen 

Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling zonder meer 

Doel Afstemming woningbouw en bedrijventerreinen voor plangebied 
Realisatie pakket bereikbaarheidsmaatregelen 
Behoud en versterking (landschappelijke) kwaliteit 

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie 
Drenthe 

12,50% 

Bestuurlijk belang Lid stuurgroep 

Invloed uitoefenen GS via stuurgroep. PS middels zienswijze op begrotingen en jaarstukken 

Risicoprofiel Laag 

Risico's Een tekort vrij te besteden middelen binnen het Financieel Kader. Er is dan meer aan projecten 
toegewezen dat er daadwerkelijk aan middelen beschikbaar is. 

Beheersmaatregel Elk jaar wordt het financieel kader geactualiseerd om te kijken hoe groot het risico is. Door vrijval 
vanuit projecten is het tekort is geheel ingelopen. Het Financieel Kader laat zien dat er in totaal tot en 
met 2025 in totaal € 51,30 miljoen aan kosten is begroot. Naar verwachting is per 1 januari 2021 
hiervan € 33,97 miljoen besteed. Uitgangspunt hierbij is de verwachting dat de kosten uit 2020 
conform begroting worden gemaakt. De op dat moment aangegane verplichtingen (gereserveerde en 
beschikte bedragen) zijn hierbij opgeteld. Het nog niet bestede deel bedraagt (€ 51,30 -/- € 33,97 =) 
17,34 miljoen. Deze middelen volledig zijn geoormerkt, maar nog niet beschikt. Ten slotte is er 
binnen het Financieel Kader sprake een klein overschot van € 0,05 miljoen. 

Bedragen in miljoenen 
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Financiële kengetallen Gerealiseerd 2019 Gerealiseerd 2020 Begroot 2020 Begroot 2021 

Eigen vermogen op 31-12 8.817.550 nog niet bekend 357.614 860.933

Vreemd vermogen op 31-12 1.698.646 nog niet bekend 0 0

Resultaat (voor bestemming) -719.817 nog niet bekend -2.647.810 -1.292.250

Bijdrage provincie 921.732 921.732 921.732 921.732

Opbrengsten dienstverlening niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing

 
  

RUD Drenthe  

Naam verbonden partij Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 

Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling 

Doel Uitvoering WABO, WBB en overige uitvoeringstaken op het gebied van milieu 

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie 
Drenthe 

21,80% 

Bestuurlijk belang Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur 

Invloed uitoefenen Door de vertegenwoordiging in het Dagelijks- en Algemeen bestuur. 

Risicoprofiel Hoog 

Risico's Risico’s 
1. De werkzaamheden van de RUD zijn wettelijke taken met een hoog maatschappelijk belang. Als 
deze werkzaamheden niet/onvoldoende worden uitgevoerd lopen burgers en bedrijven milieurisico’s. 
In 2017 is geconstateerd dat de RUD Drenthe onvoldoende in control is. In 2020/2021 is de RUDD 
opnieuw geëvalueerd. 
2. Per jaar wordt er rond € 3,4 miljoen aan opdrachten uitgezet bij de RUD. In de GR is vastgelegd 
dat de deelnemers financieel aansprakelijk zijn als de RUD haar verplichtingen niet nakomt. Deze 
aansprakelijkheid is voor de provincie Drenthe gelijk aan de verdeelsleutel namelijk 21,8%. Deze 
verdeelsleutel is in 2019 gewijzigd als gevolg van de gewijzigde financiering BRZO-taken (was 
23,8%). De stemverhouding staat hier los van en is vastgelegd in de GR: ‘one man one vote’. De 
disbalans tussen de financiële aansprakelijkheid en de stemverhoudingen is een risico.  
3. Bij vaststelling van de begrotingswijziging 2019 is besloten het Ontwikkelprogramma te financieren 
uit de aanwezige reserves. Daardoor is in 2019 het weerstandsvermogen afgenomen met €481.500,-
-en is sprake van een matig weerstandsvermogen.  
4. Doordat de deelnemers hebben aangegeven dat extra financiering van de RUD Drenthe niet aan 
de orde is, heeft de RUD Drenthe ervoor gekozen de productie af te schalen.  
5. De RUD Drenthe slaagt er niet goed in om het bestuur (AB en DB) tijdig en juist te informeren.  
6. De RUD Drenthe is sterk afhankelijk van wet en regelgeving. Milieunormen worden steeds hoger, 
waardoor aan de uitvoering ook steeds hogere eisen worden gesteld. Ook de inwerkingtreding van 
de Omgevingswet die nu is uitgesteld tot 2021 en de invoering van het risicogericht toezicht hebben 
verstrekkende gevolgen. 
7. Als gevolg van Corona heeft de RUD Drenthe alle reguliere bedrijfscontroles vanaf 13 maart 2020 
met onmiddellijke ingang gestaakt (dit is weer opgestart vanaf 1 juni 2020). Alleen voor zaken die niet 
uitgesteld konden worden werden bedrijfsbezoeken uitgevoerd, o.a. bij klachten, calamiteiten, 
asbestsaneringen en handhavingstrajecten.  
8. In 2019 en 2020 heeft de RUD Drenthe afgeschaald op de provinciale toezichturen, waardoor het 
toezicht op de provinciale bedrijven niet conform de hierover gemaakte kwaliteitsafspraken is 
verlopen. 
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Beheersmaatregel 1. Bij de uitvoering van het jaarprogramma moet de RUD Drenthe prioriteit geven aan bedrijven c.q. 
activiteiten met een hoog milieurisico. Periodiek wordt inzicht gegeven in de voortgang van de 
realisatie van het jaarprogramma. Door structurele en incidentele verhoging van de 
deelnemersbijdragen is de RUD Drenthe financieel in staat gesteld om het beheer op orde te 
brengen. Per 2021 is de incidentele bijdrage van 5% gestopt. Door de invoering van risicogericht 
toezicht wil de RUD Drenthe bereiken dat zij de meest risicovolle taken kan oppakken.  
2. Bij de oprichting van de RUD Drenthe is de afspraak gemaakt dat bij de besluitvorming die forse 
financiële implicaties hebben, extra gewicht wordt toegekend aan de stem van de provincie als een 
belangrijke financier van de RUD Drenthe. 
3. De RUD Drenthe heeft de actuele risico's in beeld gebracht en deze kunnen uit aanwezige 
reserves worden gedekt. Doen zich onvoorziene risico's voor dan zal voor de financiering van het 
opvangen van de gevolgen hiervan een beroep moeten worden gedaan op de deelnemers. 
4. Door het toepassen van risicogericht toezicht tracht de RUD Drenthe de beschikbare capaciteit in 
te zetten daar waar de risico's het grootst zijn. 
5. Er wordt nu ambtelijk strikt op toegezien dat vergaderstukken eerst in het accounthouders- of 
eigenarenoverleg aan de orde zijn geweest voordat deze op de bestuurlijk agenda worden geplaatst.  
6. Voldoende budget aan de RUD Drenthe beschikbaar stellen zodat deze zich tijdig en goed kan 
voorbereiden op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 
7. De RUD Drenthe heeft zich vanaf 13 maart 2020 vooral gericht op het afwikkelen van 
onderhanden werk van 2019 en van de eerste maanden van 2020, de  administratieve controles, 
projecten uit het ontwikkelprogramma (o.a. locatiebestand op orde), het optimaliseren van onze 
registraties t.b.v. RGT, het versneld uitvoeren van energietoezicht (informatieplicht) en het 
voorbereiden van bedrijfsbezoeken. Daarnaast is er gestart met het invoeren van een nieuwe manier 
van administratief controleren van bedrijven, waarbij bedrijven de RUD Drenthe informatie toesturen 
en er op basis van steekproeven een fysieke controle plaats gaat vinden.  
8. Wekelijks vindt overleg plaats met de RUDD over de te ondernemen acties. De provincie laat haar 
opdrachtgeverschap door een extern bureau onderzoeken. De uitkomsten van dit onderzoek en de 
evaluatie van de RUDD worden in het eerste kwartaal van 2021 verwacht. 

Bedragen in miljoenen 

Financiële kengetallen Gerealiseerd 2019 Gerealiseerd 2020 Begroot 2020 Begroot 2021 

Eigen vermogen op 31-12 173.354 nog niet bekend 28.000 35.999

Vreemd vermogen op 31-12 5.687.315 nog niet bekend 4.355.000 4.353.000

Resultaat (voor bestemming) -26.000 nog niet bekend -146.000 8.000

Bijdrage provincie 3.009.646 nog niet bekend 3.441.611 3.042.414

Opbrengsten dienstverlening 659.740 596.606 646.835 469.141

 
  

SNN  

Naam verbonden partij Samenwerkingsverband Noord-Nederland 

Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling 

Doel Het stimuleren van duurzame, innovatieve economische ontwikkeling van Noord-Nederland. 

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie 
Drenthe 

33,33% 

Bestuurlijk belang Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur 

Invloed uitoefenen Via stemrecht in het DB en AB. GS is met 1 lid vertegenwoordigd in het DB en met 3 leden in het AB. 

Risicoprofiel Middel 
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Risico's 1. Eén van de belangrijkste risico’s voor SNN zijn de mobiliteitskosten als SNN onverhoopt na 2020 
niet meer wordt aangewezen als managementautoriteit (MA) voor de uitvoering van de EU 
structuurfondsen. Dan zal de formatie van SNN neerwaarts moeten worden bijgesteld. Deze afbouw 
van formatie heeft betrekking op maximaal 65 FTE  aan vast personeel. Het besluit hierover valt in 
2020.  
2. De afgelopen periode is de stijging van de deelnemersbijdragen beperkt gebleven, door de inzet 
van de reserves van SNN voor de uitvoeringskosten. Begin 2020 is nog maar € 0,9 miljoen van deze 
reserves hiervoor beschikbaar. Daardoor is deze wijze van financieren na 2020 niet meer houdbaar. 
In  2022 zijn de reserves van het SNN niet meer aanwezig om hieruit de jaarlijkse exploitatiekosten te 
dekken 
3. In de begroting 2020 presenteert het SNN een verwacht begrotingstekort per 30 juni 2023 van € 
594.000,--.  
4. In maart 2018 heeft het DB van SNN besloten tot bevoorschotting van de aanvragers op 
voorwaarde dat de provincies garant staan voor de risico's die SNN hierdoor loopt. Het gaat daarbij 
om een bedrag van maximaal € 800.000,-- tot eind 2022. Voor de provincie Drenthe komt dit neer op 
een garantstelling van € 270.000,--. Een formele garantstelling is niet verleend. 
5. Foutieve uitvoering volgens de Europese richtlijn, is een gering risico. De auditautoriteit die in 
opdracht van het ministerie van EZK toezicht houdt op de MA-en waaronder SNN, heeft over 2017 
geconstateerd dat het beheer- en controlesysteem van SNN functioneert. Wel zijn enkele 
verbeteringen nodig zijn voor wat betreft: de selectie van projecten, controle spoor, 
informatiesystemen en maatregelen tegen fraude. 

Beheersmaatregel 1. Uit de begroting 2021 volgt dat SNN (na wijziging van de begroting 2019) beschikt over 
toereikende vrije reserve om zowel het risico van overcommittering (geraamd op € 0,2 miljoen), 
onvoorziene cao-effecten, overige werkgevers- en uitvoeringslasten én deze mobiliteitskosten op te 
vangen. Overigens geeft SNN hierbij ook aan dat zij met eventuele wachtgeldverplichtingen geen 
rekening heeft gehouden. De directie van SNN geeft aan - dat naast de inzet van deze reserve - zij 
ook beheersmaatregelen kan nemen. Deze beheersmaatregelen komen neer op het volgen van een 
strategische personeelsplanning en het aanhouden van een flexibele schil die ligt tussen de 30% en 
40%. Voor deze eventuele afbouw van de formatie kan volgens het SNN 3 jaar worden uitgetrokken. 
SNN heeft begin 2020 aangegeven dat er voor 90% zekerheid is dat er een nieuw programma komt 
waarvan SNN de managementautoriteit wordt. Inmiddels bekend dat SNN REACT EU en het nieuwe 
EFRO-programma gaat uitvoeren (resp. 49 en 108 mln. euro) 
2. De afgelopen maanden heeft SNN scenario's uitgewerkt voor dit financieringsvraagstuk waarin de 
organisatorische en financiële consequenties zijn verwerkt. Deze consequenties worden verwerkt in 
de begroting 2022. De verwachting is dat de deelnemersbijdrage in 2022 voor DRenthe fors gaat 
toenemen. 
3. Indien de komende jaren niet op een andere wijze in dit tekort kan worden voorzien, zullen 
ingevolge de Gemeenschappelijke Regeling SNN de drie provincies ieder voor een derde gedeelte 
aansprakelijk zijn voor dit tekort. 
4. Hiervoor is geen beheersmaatregel getroffen. 
5. Deze verbeteringen zijn in 2018 door de MA-en gezamenlijk opgepakt. Dit is een continue punt 
van aandacht voor SNN. 
6. De bestuurlijke besluitvorming hierover is voorzien in januari 2021. Op dat moment zijn ook de 
financiële implicaties voor de provincie bekend. 

Bedragen in miljoenen 

Financiële kengetallen Gerealiseerd 2019 Gerealiseerd 2020 Begroot 2020 Begroot 2021 

Eigen vermogen op 31-12 4.189.000 nog niet bekend 4.806.000 5.063.000

Vreemd vermogen op 31-12 192.864.000 nog niet bekend 117.713.000 71.398.000

Resultaat (voor bestemming) 46.000 nog niet bekend -331.000 -250.000

Bijdrage provincie 681.000 nog niet bekend 705.000 515.750

Opbrengsten dienstverlening niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing

 

Vennootschappen  
BNG  

Naam verbonden partij BNG Bank N.V. 

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap 

Doel Financiële dienstverlening van en voor overheden en instellingen met een maatschappelijk belang. 

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie 
Drenthe 

0,16% 

Bestuurlijk belang Aandeelhouder 

Invloed uitoefenen Ja, via AvA 
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Risicoprofiel Laag 

Risico's De BNG verstrekt voornamelijk kredieten aan decentrale overheden, woningcorporaties en 
zorginstellingen. Het grootste deel van de kredietportefeuille bestaat uit leningen gegarandeerd door 
overheidsinstanties met een risicoweging van 0%. De BNG behoort tot de meest solide banken van 
Europa met de hoogste kredietwaardigheidsratings (Moody’s: Aaa, Standard & Poor’s: AAA en Fitch: 
AA+), wat een uitstekend risicoprofiel impliceert. Het risicobeheer is gericht op handhaving van het 
risicoprofiel. Overall beoordelen wij het risico in deze verbonden partij als laag, ook in relatie tot het 
geringe belang van 0,16%. De onderstaande bedragen zijn in miljoenen euro's. 

Beheersmaatregel De provincie Drenthe heeft geen specifieke beheersmaatregelen getroffen. De BNG maakt voor elk 
risico de afweging of zij bereid is deze te lopen. Indien dit het geval is, zijn er door de BNG 
maatregelen getroffen om deze risico's te beheersen. 

Bedragen in miljoenen 

Financiële kengetallen Gerealiseerd 2019 Gerealiseerd 2020 Begroot 2020 Begroot 2021 

Eigen vermogen op 31-12 4.154 nog niet bekend niet van toepassing niet van toepassing

Vreemd vermogen op 31-12 145.535 nog niet bekend niet van toepassing niet van toepassing

Resultaat (voor bestemming) 163 nog niet bekend niet van toepassing niet van toepassing

 
  

CBL  

Naam verbonden partij Cross Border Leases Vennootschap B.V. 

Rechtsvorm Besloten Vennootschap 

Doel Vertegenwoordiging van verkopende aandeelhouders Essent 

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie 
Drenthe 

2,28% 

Bestuurlijk belang Aandeelhouder 

Invloed uitoefenen De provincie Drenthe is als aandeelhouder door de provincie Groningen vertegenwoordigd in de 
aandeelhouderscommissie. 

Risicoprofiel Laag 

Risico's Geen risico: deze vennootschap is begin 2020 opgeheven. 

Beheersmaatregel  

Bedragen in miljoenen 

Financiële kengetallen Gerealiseerd 2019 Gerealiseerd 2020 Begroot 2020 Begroot 2021 

Eigen vermogen op 31-12 125.355 nog niet bekend niet van toepassing niet van toepassing

Vreemd vermogen op 31-12 5.066 nog niet bekend niet van toepassing niet van toepassing

Resultaat (voor bestemming) -11.602 nog niet bekend niet van toepassing niet van toepassing

 
  

CSV Amsterdam  

Naam verbonden partij CSV Amsterdam BV 

Rechtsvorm Besloten Vennootschap 

Doel Vertegenwoordiging verkopende aandeelhouders Essent 

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie 
Drenthe 

2,28% 

Bestuurlijk belang Aandeelhouder 
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Invloed uitoefenen Provincie Drenthe is via de provincie Groningen vertegenwoordigd in de aandeelhouderscommissie. 

Risicoprofiel Laag 

Risico's Het financiële risico is beperkt tot eventuele claims van Waterland als gevolg van garanties en 
vrijwaringen die door de verkopende aandeelhouders zijn afgegeven en tot het maximale bedrag van 
€ 13,5 miljoen op de escrow-rekening. Momenteel is er een bedrag van € 5.464.217,-- uitbetaald aan 
Waterland ten laste van de escrow-rekening, en is er een bedrag van € 3.406.063,-- terugbetaald 
door Waterland in verband met belastingteruggave. De terugbetaling is niet verrekend met de 
escrow, waardoor het risico nu is afgenomen tot een maximum van € 8.035.783,-- en voor het bedrag 
dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap. 
Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot 
de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000,--), art 
2.:81 BW. 

Beheersmaatregel  

Bedragen in miljoenen 

Financiële kengetallen Gerealiseerd 2019 Gerealiseerd 2020 Begroot 2020 Begroot 2021 

Eigen vermogen op 31-12 451.905 nog niet bekend niet van toepassing niet van toepassing

Vreemd vermogen op 31-12 83.583 nog niet bekend niet van toepassing niet van toepassing

Resultaat (voor bestemming) -294.085 nog niet bekend niet van toepassing niet van toepassing

 
  

Enexis N.V.  

Naam verbonden partij Enexis Holding NV 

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap 

Doel Energiedistributie 

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie 
Drenthe 

2,39% 

Bestuurlijk belang Aandeelhouder 

Invloed uitoefenen De provincie Drenthe is als aandeelhouder door de provincie Groningen vertegenwoordigd in de 
aandeelhouderscommissie. 

Risicoprofiel Middel 

Risico's Enexis is financieel gezond. Enexis heeft de Standard & Poor's (S&P) rating A+ (Stable outlook) en 
bij Moody's Aa3 (stable outlook).   
De aandeelhouders lopen het risico (een deel van) de boekwaarde te moeten afwaarderen. Het risico 
voor de aandeelhouders is gering omdat Enexis opereert in een gereguleerde (energie)markt, onder 
toezicht van de Energiekamer. Daarnaast is het risico gering in relatie tot de (intrinsieke) waarde van 
Enexis Holding N.V. De door de aandeelhouders verstrekte aandeelhoudersleningen bedroegen per 
ultimo 2019 nihil (2018: € 350 miljoen). De over deze leningen betaalde rentevergoedingen 
bedroegen in 2019 € 19 miljoen (2018: € 25 miljoen). De aan aandeelhouders betaalde 
dividenduitkering bedroeg € 122 miljoen (2018: € 103 miljoen). 
 
Een aanvullend risico is het achterblijven van de geraamde dividendinkomsten. Het risico is echter 
gemitigeerd middels een overeengekomen streefwaarde van € 100 miljoen voor het jaarlijkse 
dividend 

Beheersmaatregel Wettelijk is minimaal 40% eigen vermogen vereist, Enexis heeft op dit moment rond 50% eigen 
vermogen. Gecombineerd met de achtergestelde status van de ‘Vordering op Enexis vennootschap' 
levert dit een laag risico op voor de aandeelhouders van Enexis Holding N.V. 
 
NB. De onderstaande bedragen zijn in miljoenen euro's. 

Bedragen in miljoenen 

Financiële kengetallen Gerealiseerd 2019 Gerealiseerd 2020 Begroot 2020 Begroot 2021 

Eigen vermogen op 31-12 4.112 nog niet bekend niet van toepassing niet van toepassing

Vreemd vermogen op 31-12 4.146 nog niet bekend niet van toepassing niet van toepassing

Resultaat (voor bestemming) 210 nog niet bekend niet van toepassing niet van toepassing
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GAE  

Naam verbonden partij Groningen Airport Eelde N.V. (GAE) 

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap 

Doel Uitoefening van het luchthavenbedrijf 

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie 
Drenthe 

30,00% 

Bestuurlijk belang Aandeelhouder 

Invloed uitoefenen Stemrecht in de AvA 

Risicoprofiel Middel 

Risico's 1. GAE dient een hoog maatschappelijk belang. De kans dat de provincie ervoor kiest de exploitatie 
van het vliegveld niet meer te financieren, is laag. De provincie heeft ook veel geld in het vliegveld 
geïnvesteerd. De luchthaven heeft ook te maken met een groot aantal risico’s die niet of zeer moeilijk 
beheersbaar zijn. Dit betreffen aanslagen, vliegrampen, economische bedreigingen (alternatieve 
luchthavens en snelle treinverbindingen) en veranderende wet- en regelgeving die de bedrijfsvoering 
van de luchthaven direct raken. 
2. De resterende verplichting vanuit het Design, Build, Finance and Maintain-contract van de start- en 
landingsbaan, vanuit de NV GAE jegens aannemerscombinatie P.A.S.E. Deze verplichting komt, in 
geval van het beëindigen van vennootschap mogelijk voor rekening van de aandeelhouders. Indien 
bij beëindiging van de vennootschap naar rato van aandelenbezit verplichtingen worden afgekocht 
dan zou het mogelijk gaan om een claim van 30% daarvan. 
3. De coronacrisis heeft een gigantische impact op de luchtvaart in Nederland en daarmee uiteraard 
ook op GAE. In 2020 zijn minder passagiers vervoerd. Als gevolg van de coronacrisis vallen de 
opbrengsten over de gehele linie lager uit dan verwacht. Alleen de opbrengsten uit vastgoed (pacht 
en huur) lopen nog door. Groningen Airport Eelde heeft een beroep gedaan op steun door een 
aanvraag voor de NOW-regeling in te dienen. De omvang van deze steun is onvoldoende om het 
gemis aan inkomsten op te vangen, waardoor het financieel resultaat over 2020 slechter uit zal vallen 
dan begroot. Ook voor 2021 zal hierdoor het resultaat negatief zijn. Er is een lagere NEDAB-bijdrage 
gevraagd over 2020 en 2021 aangezien er minder kosten voor veiligheid zijn/worden gemaakt.  
4. De gemeente Groningen heeft haar aandelen (26%) verkocht aan FB Oranjewoud Participaties 
BV. Deze private partij gaat niet meebetalen aan investeringen voor de luchthaven. Indien nieuwe 
investeringen aan de orde zijn, nemen de financieringslasten voor de publiek aandeelhouders toe. 
Voor wat betreft de geaccordeerde investeringen bestaat het risico dat de gemeente Groningen de 
toegezegde financiering niet voldoet. Ook de gemeente Assen heeft haar 10% aandelen ter verkoop 
aangeboden. De gemeente Assen heeft aangegeven dat het haar afspraken t.a.v. toegezegde 
bijdragen blijft voldoen ook als ze geen aandeelhouder meer zal zijn. 
5. De exploitatieverliezen van de luchthaven nemen ieder jaar toe waardoor op kort termijn een 
situatie kan ontstaan dat de luchthaven niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. 
6. Voor de verdeling van het vliegverkeer is geen sprake van een level playing field voor de 
luchthavens in Nederland. 

Beheersmaatregel 1. Risico's blijven in principe beperkt tot de omvang van de kapitaalinbreng in geval van een 
faillissement en de jaarlijkse bij te dragen bijdrage. Het aandelenkapitaal van de provincie Drenthe is 
nominaal gewaardeerd op € 1.242.000,-- en een Drentse storting van € 2.156.434,-- (7 x € 308.062,--
) in de agioreserve. De boekwaarde van de aandelen is op € 0,- gewaardeerd. Daarnaast heeft de 
provincie Drenthe in juli 2017 € 13,8 miljoen aan extra middelen beschikbaar gesteld ten behoeve 
van de vergoeding. Het standpunt blijft dat naast de gereserveerde gelden er geen extra geld 
bijkomt. De exploitatievooruitzichten voor de komende jaren zijn zorgelijk en heeft de volle aandacht 
van alle aandeelhouders. 
2. Hiermee is binnen het huidige risicoprofiel geen rekening gehouden, omdat bij de bepaling 
daarvan vastgehouden is aan het bestaande en ingezette beleid. Met het financiële risico is daarom 
ook geen rekening gehouden in de risico-inventarisatie voor de paragraaf Weerstandsvermogen. Het 
huidige onderhoudscontract loop richting zijn einde en daardoor neemt het risico voor ons als 
aandeelhouder ook af. Uit hoofde van de DBFM-overeenkomst was de verplicht per 31 december 
2019 nog een bedrag van € 392.732,--. 
3. GAE verwacht dat begin 2021 aanvullende liquide middelen of een andere vorm van steun nodig 
is. Mocht dit nodig zijn dan volgt een voorstel. 
4. Inmiddels is duidelijk dat de nieuwe aandeelhouder het maatschappelijk belang van de luchthaven 
onderschrijft en deze open wenst te houden. Er zijn geen signalen dat de gemeente Groningen zich 
wenst te onttrekken aan gemaakte financieringsafspraken. Gemeente Tynaarlo heeft aangegeven 
dat het (tijdelijk) de aandelen van gemeente Assen zal overnemen. 
5. De financiële positie van de lichthaven wordt nauwlettend gevolgd op basis van de kwartaalcijfers. 
6. Bestuurlijk en vanuit GAE is de lobby richting het Rijk ingezet voor een landsdekkend systeem 
voor vliegverkeer en een bijdrage vanuit het Rijk voor de kosten van beheer en instandhouding. 

Bedragen in miljoenen 

Financiële kengetallen Gerealiseerd 2019 Gerealiseerd 2020 Begroot 2020 Begroot 2021 

Eigen vermogen op 31-12 12.097.398 nog niet bekend 11.982.000 9.872.000

Vreemd vermogen op 31-12 4.505.005 nog niet bekend 4.163.000 7.477.000
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Resultaat (voor bestemming) -258.000 nog niet bekend -1.357.000 -1.713.000

Bijdrage provincie 900.000 900.000 900.000 900.000

Opbrengsten dienstverlening niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing

 
  

MKB Fonds Drenthe  

Naam verbonden partij MKB Fonds Drenthe B.V. 

Rechtsvorm Besloten Vennootschap 

Doel Stimulering MBK innovatie 

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie 
Drenthe 

100,00% 

Bestuurlijk belang Aandeelhouder 

Invloed uitoefenen Via de AvA (als 100% aandeelhouder) 

Risicoprofiel Middel 

Risico's De provincie is enig aandeelhouder en heeft € 13 miljoen geïnvesteerd in het MKB Fonds met als 
doel de economie van het midden en klein bedrijf te stimuleren en daarmee werkgelegenheid te 
realiseren. Deze provinciale bijdrage moet onder aftrek van de beheerskosten revolverend worden 
ingezet. Aan het financieren van ondernemingen zijn risico's verbonden. Voor het MKB Fonds zijn 
deze hoger doordat de doelondernemingen zich bevinden in een segment met hogere risico's. Het 
gaat immers om jonge, innovatieve ondernemingen, start-ups en bestaande ondernemingen die hun 
nieuwe ideeën willen valoriseren. 

Beheersmaatregel Per onderneming wordt de risico-ontwikkeling bewaakt en het risicoprofiel wordt halfjaarlijks opnieuw 
beoordeeld en besproken met de RvC. Daarnaast moet de portefeuille van het MKB Fonds 
voldoende gespreid over de levensfasen, sectoren en financieringsbedragen zijn opgebouwd. 

Bedragen in miljoenen 

Financiële kengetallen Gerealiseerd 2019 Gerealiseerd 2020 Begroot 2020 Begroot 2021 

Eigen vermogen op 31-12 9.494.688 nog niet bekend 8.828.692 10.714.233

Vreemd vermogen op 31-12 161.350 nog niet bekend 150.000 150.000

Resultaat (voor bestemming) -450.000 nog niet bekend -665.996 -614.458

 
  

N.V. Waterbedrijf 
Drenthe 

 

Naam verbonden partij N.V. Waterbedrijf Drenthe 

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap 

Doel De vennootschap heeft als doel de zorg voor en de instandhouding van de (drink)watervoorziening 
alsmede de productie, zuivering, verkoop en distributie van niet-drinkwater  
 
 
Zorg voor en de instandhouding van de (drink)watervoorziening alsmede de productie, zuivering, 
verkoop en distributie van niet-drinkwater 

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie 
Drenthe 

50,00% 

Bestuurlijk belang Aandeelhouder 

Invloed uitoefenen via de aandeelhoudersrelatie 

Risicoprofiel Middel 
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Risico's 1. De drinkwatervoorziening wordt door de overheid niet overgelaten aan de markt. Wat wel een 
bedreiging is, is de strakke normering op basis van de WACC door ILT en ACM.Het drinkwatertarief 
is dus genormeerd en gerelateerd aan de investeringen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid van een 
neerwaartse spiraal, waarbij het niet (kunnen) investeren leidt tot verlaging van de tarieven en 
waarbij een onvoldoende solvabiliteit problemen oplevert voor de financiering van nieuwe 
investeringen. Het op peil houden van het leidingennet kan in het geding komen.  
De WMD is sterk afhankelijk van wet en regelgeving. Door de toezichthouders ILT en ACM wordt in 
sterke mate de speelruimte beperkt die de WMD heeft voor het bepalen van tarieven en het daarmee 
het doen van investeringen. De tarieven zijn genormeerd; gebaseerd op de WACC is slechts een 
beperkte vergoeding van vermogenskosten toegestaan. 
2. De WMD moet steeds een goede balans vinden tussen de beschikbaarheid van voldoende 
middelen, borgen drinkwatervoorziening in Drenthe, acceptabele tariefontwikkeling voor klanten en 
aandeelhouders en robuuste ontwikkeling van parameters die nodig zijn voor verkrijgen van 
financiering. 
3. Als gevolg van COVID-19 worden projecten vertraagd. Deze projecten schuiven door naar 2021. 
Het investeringsvolume blijft ongewijzigd. 

Beheersmaatregel 1. In 2018 is door een schattingswijziging rond de afschrijvingstermijn van leidingen en door een 
gewijzigde – gematigde – tariefstelling voor 2019 en latere jaren het nodige gedaan aan de 
solvabiliteit en daarmee aan de mogelijkheden investeringen te financieren. 
In 2017 is de WMD gestart met het afbouwen van haar belangen in deze buitenlandse deelnemingen 
en ook van de belangen in de Nederlandse deelnemingen die niet tot de kerntaken behoren. Voor 
een groot deel zijn de belangen afgebouwd. Bij de accountantscontrole leveren de deelnemingen 
geen problemen meer op voor het verkrijgen van een goedkeurende verklaring. De provincie heeft 
eind 2019 aan het Waterbedrijf Drenthe een achtergestelde lening verstrekt van € 6 miljoen. De 
risico's die zijn verbonden aan de achtergestelde lening zijn betrokken bij de berekening van het 
weerstandsvermogen van de provincie. Aan de WACC is als norm weinig te doen. Er vindt wel 
overleg met ILT en ACM plaats. 
2. Deze balans is gevonden in het scenario dat is uitgewerkt in het Meerjaren Investeringsplan van 
de WMD. 
3. Met deze vertraging is rekening gehouden in het Meerjaren Investeringsplan van de WMD. 

Bedragen in miljoenen 

Financiële kengetallen Gerealiseerd 2019 Gerealiseerd 2020 Begroot 2020 Begroot 2021 

Eigen vermogen op 31-12 2.200.000 nog niet bekend niet van toepassing niet van toepassing

Vreemd vermogen op 31-12 47.233.000 nog niet bekend niet van toepassing niet van toepassing

Resultaat (voor bestemming) 117.996.000 nog niet bekend niet van toepassing niet van toepassing

 
  

NOM  

Naam verbonden partij  N.V. NOM, Investerings- en Ontwikkelmaatschappij voor Noord-Nederland 

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap 

Doel Het stimuleren van de regionale economische structuur en werkgelegenheid 

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie 
Drenthe 

16,67% 

Bestuurlijk belang Aandeelhouder 

Invloed uitoefenen Als aandeelhouder invloed via de AvA. 

Risicoprofiel Middel 
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Risico's 1. De provinciale deelneming in de NOM is in 2016 aangekocht voor een bedrag van € 21,5 miljoen 
(16,67% van totaal). In 2020 is de inzet op deze deelneming nog eens verhoogd met bijna € 3 
miljoen. Vanwege het opheffen van het IFNN zijn de vrijgekomen middelen door alle deelnemers als 
agiostorting bij de NOM ingebracht. Het grootste risico voor de provincie als deelnemer in N.V. NOM 
is het risico dat de benaderde marktwaarde van de participaties van N.V. NOM daalt en het 
provinciaal deelnemersbelang in N.V. NOM moet worden afgewaardeerd. Deze benaderde 
marktwaarde van de participaties is de beste inschatting die N.V. NOM maakt van de mogelijke 
transactieprijs in een vrije markt. Gelet op de aard van de bedrijven waarin N.V. NOM investeert, kan 
de hoogte van de benaderde marktwaarde jaarlijks aan verandering onderhevig zijn. In 2019 is 
sprake van een opwaardering (de prognose voor 2020 laat ook een opwaardering zien), maar eerder 
in 2018 - net als in 2017 – was sprake van een afwaardering van de marktwaarde van de 
participaties. In 2019 is de marktwaarde van de participaties toegenomen tot circa € 68 miljoen (was 
€ 52 miljoen in 2018). In de Jaarrekening 2019 van de provincie Drenthe is hierop geanticipeerd en is 
een opwaardering opgenomen van € 499.000,- op de waarde van de aandelen N.V. NOM. Daarmee 
is de waarde van de aandelen N.V. NOM gewaardeerd tegen de lagere marktwaarde conform het 
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) (Jaarrekening 2019 is de 
afwaardering per saldo € 299.000,- op de aanschafwaarde). 
2. De NOM heeft het karakter van een hoog risico-financier. Veel van de ondernemingen die de NOM 
financiert zijn startups; technologiegedreven en innovatieve bedrijven. Investeren is dan ook niet 
zonder risico’s. Bij jonge innovatieve bedrijven zijn zowel de technologie als de onderneming nog in 
ontwikkeling. Deze ondernemingen hebben risicoprofielen die marktpartijen, zoals banken of andere 
investeerders, niet accepteren. Het is daarom reëel rekening te houden met een minimaal rendement 
of zelfs afboekingen op de investeringen.  
3. In 2020 is door de directie van de N.V. NOM een update van de risicoanalyse uitgevoerd. In het 
jaarverslag over 2020 gaat de N.V. NOM uitgebreid in op deze risico's en de maatregelen die zij treft 
om deze risico’s te beheersen. Als belangrijkste risico’s merkt de NOM aan: onvoldoende liquiditeit 
om de taak te kunnen uitvoeren. Daarnaast ziet de NOM overtreding van de staatssteunregels en 
risico's op het gebied van ICT en de invoering van de Wet Open Overheid (Woo) is als belangrijke 
risico's. 
4. De NOM is bij uitstek een verbonden partij die gevoelig is voor fluctuaties in de markt. In geval van 
een economische recessie heeft dit direct gevolgen voor de waardering van het eigen vermogen en 
de benaderde marktwaarde van de NOM. Dit heeft invloed op de waardering van de aandelen NOM 
op de provinciale balans. 
5. De covid-19 situatie raakt vele ondernemingen uit de portefeuille van de NOM. De NOM heeft naar 
aanleiding van de covid-19 situatie een analyse gemaakt van de gehele NOM portefeuille. Uit de 
analyse blijkt dat bij een groot aantal portefeuillebedrijven het nog niet mogelijk is een goed 
onderbouwde voorspelling te doen van de werkelijke effecten. Een groot aantal portefeuillebedrijven 
heeft inmiddels gebruik gemaakt van de mogelijkheid de rente- en aflossingsbetalingen aan de NOM 
met drie maanden uit te stellen. 

Beheersmaatregel 1. De benaderde marktwaarde van de aandelenparticipaties komt tot stand door een cijfermatige 
benadering van de marktwaarde gevolgd door meerdere financiële waarderingsmethodieken. De 
gevolgde benadering borgt dat de waardering gestandaardiseerd en consistent tot stand komt. Wij 
ontvangen rapportages waarmee we de NOM kunnen monitoren. Aanpassingen van de waardering 
verlopen via de Voorziening deelnemingen, zodat bij een eventuele opwaardering van de deelneming 
eerdere afwaarderingen gecompenseerd kunnen worden. 
2. Voordat de NOM overgaat tot een investeringsbeslissing wordt er door de investment manager als 
onderdeel van de due diligence een inschatting gemaakt van de hoogte van de verbonden risico’s. 
3. De NOM heeft voor het beheersen van de risico’s op het gebied van staatssteun en ICT 
beheersmaatregelen ingevoerd en anticipeert op de invoering van de Wet Open Overheid (Woo). 
4. Hier zijn niet direct beheersmaatregelen voor te nemen. 
5. Door de uitkomsten uit bovenstaande analyse heeft de NOM besloten om van geen enkele 
onderneming de benaderde marktwaarde aan te passen, dan wel een extra voorziening te nemen ten 
opzichte van de situatie per 31 december 2019. In de Q3 rapportage 2020 gaf de NOM aan dat bij 
vrijwel elk portefeuillebedrijf de effecten inmiddels zichtbaar worden en dat er grote verschillen per 
portefeuillebedrijf zijn. De effecten zijn niet alleen negatief, er zijn (gelukkig) ook bedrijven die 
conform verwachting presteren of zelfs beter dan verwacht. Ook zijn er ondernemingen die nieuwe 
kansen zien door de huidige situatie en daar stappen in maken. De NOM zal de portefeuille bedrijven 
actief volgen en ze daarbij met de beschikbare middelen ondersteunen en adviseren. Zij houden, 
zeker nu we met een tweede corona-golf geconfronteerd worden, intensief contact met de 
portefeuillebedrijven. Eén van die middelen is de uitvoering van de landelijke COL (Corona 
Overbruggingslening) die per 29 april werd geopend. Hierdoor is het effect van covid-19 op de NOM 
vooralsnog beperkt. 

Bedragen in miljoenen 

Financiële kengetallen Gerealiseerd 2019 Gerealiseerd 2020 Begroot 2020 Begroot 2021 

Eigen vermogen op 31-12 54.355.000 nog niet bekend nog niet bekend nog niet bekend

Vreemd vermogen op 31-12 6.237.000 nog niet bekend nog niet bekend nog niet bekend

Resultaat (voor bestemming) -5.200.000 nog niet bekend 315.000 nog niet bekend
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NWB  

Naam verbonden partij Nederlandse Waterschapsbank N.V. 

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap 

Doel Kredietverlening aan waterschappen en andere overheden 

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie 
Drenthe 

0,13% 

Bestuurlijk belang Aandeelhouder 

Invloed uitoefenen Ja, via AvA 

Risicoprofiel Laag 

Risico's De NWB verstrekt voornamelijk kredieten aan overheden en aan instellingen die door de overheden 
worden gegarandeerd. Dat resulteert in een laag risicoprofiel van de kredietportefeuille van de NWB. 
Risicobeheer heeft een centrale plaats in de organisatie van de NWB en wordt gekenmerkt door het 
effectief inspelen op veranderende marktomstandigheden en het bieden van adequate kaders voor 
de activiteiten van de bank. Dit helpt de bank haar sterke financiële positie en zeer lage 
kostenstructuur te behouden. De NWB beschikt over de hoogste kredietwaardigheidsratings 
AAA/Aaa. Overall beoordelen wij het risico in deze verbonden partij als laag, ook in relatie tot het 
geringe belang ad 0,14%. De hieronder genoemde bedragen zijn in miljoenen euro's. 

Beheersmaatregel De provincie Drenthe heeft geen specifieke beheersmaatregelen getroffen. De NWB maakt voor elk 
risico de afweging of zij bereid is deze te lopen. Indien dit het geval is, zijn er door de NWB 
maatregelen getroffen om deze risico's te beheersen. 

Bedragen in miljoenen 

Financiële kengetallen Gerealiseerd 2019 Gerealiseerd 2020 Begroot 2020 Begroot 2021 

Eigen vermogen op 31-12 1.796 nog niet bekend niet van toepassing niet van toepassing

Vreemd vermogen op 31-12 94.409 nog niet bekend niet van toepassing niet van toepassing

Resultaat (voor bestemming) 95 nog niet bekend niet van toepassing niet van toepassing

 
  

PBE  

Naam verbonden partij Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV 

Rechtsvorm Besloten Vennootschap 

Doel Verkoop Vennootschap 

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie 
Drenthe 

2,28% 

Bestuurlijk belang Aandeelhouder 

Invloed uitoefenen Provincie Drenthe is via de provincie Groningen vertegenwoordigd in de aandeelhouderscommissie 

Risicoprofiel Laag 

Risico's Met de liquidatie van het General Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico en daarmee 
aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat als 
werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap. 
Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is beperkt tot de hoogte van het 
nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 1.496.822,--) (art 2:81 BW). 

Beheersmaatregel - 

Bedragen in miljoenen 

Financiële kengetallen Gerealiseerd 2019 Gerealiseerd 2020 Begroot 2020 Begroot 2021 

Eigen vermogen op 31-12 1.589.543 nog niet bekend niet van toepassing niet van toepassing

Vreemd vermogen op 31-12 455.015 nog niet bekend niet van toepassing niet van toepassing

Resultaat (voor bestemming) -15.402 nog niet bekend niet van toepassing niet van toepassing
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Verkoop Vennootschap   

Naam verbonden partij Verkoop Vennootschap B.V. 

Rechtsvorm Besloten Vennootschap 

Doel Garantiestelling en vrijwaring RWE 

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie 
Drenthe 

2,28% 

Bestuurlijk belang Aandeelhouder 

Invloed uitoefenen Provincie Drenthe is via de provincie Groningen vertegenwoordigd in de aandeelhouderscommissie. 

Risicoprofiel Laag 

Risico's Geen risico: deze vennootschap is begin 2020 opgeheven. 

Beheersmaatregel  

Bedragen in miljoenen 

Financiële kengetallen Gerealiseerd 2019 Gerealiseerd 2020 Begroot 2020 Begroot 2021 

Eigen vermogen op 31-12 71.192 nog niet bekend niet van toepassing niet van toepassing

Vreemd vermogen op 31-12 16.256 nog niet bekend niet van toepassing niet van toepassing

Resultaat (voor bestemming) -40.924 nog niet bekend niet van toepassing niet van toepassing

 
  

Vordering op Enexis  

Naam verbonden partij Vordering op Enexis BV 

Rechtsvorm Besloten Vennootschap 

Doel Financieringsmaatschappij van Enexis 

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie 
Drenthe 

2,28% 

Bestuurlijk belang Aandeelhouder 

Invloed uitoefenen Provincie Drenthe is via de provincie Groningen vertegenwoordigd in de aandeelhouderscommissie. 

Risicoprofiel Laag 

Risico's Geen risico: deze vennootschap is begin 2020 opgeheven. 

Beheersmaatregel  

Bedragen in miljoenen 

Financiële kengetallen Gerealiseerd 2019 Gerealiseerd 2020 Begroot 2020 Begroot 2021 

Eigen vermogen op 31-12 -8.819 nog niet bekend niet van toepassing niet van toepassing

Vreemd vermogen op 31-12 9.083 nog niet bekend niet van toepassing niet van toepassing

Resultaat (voor bestemming) -6.259 nog niet bekend niet van toepassing niet van toepassing
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WMD Drinkwater B.V.  

Naam verbonden partij WMD Drinkwater B.V. 

Rechtsvorm Besloten Vennootschap 

Doel De vennootschap heeft als doel de zorg voor en de instandhouding van de drinkwater-voorziening in 
haar verzorgingsgebied in de zin van en overeenkomstig het bepaalde in de Drinkwaterwet en 
rekening houdend met het maatschappelijk belang van de drinkwatervoorziening. 

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie 
Drenthe 

50,00% 

Bestuurlijk belang Aandeelhouder 

Invloed uitoefenen Via aandeelhouderschap van N.V. Waterbedrijf Drenthe 

Risicoprofiel Middel 

Risico's 1. De drinkwatervoorziening wordt door de overheid niet overgelaten aan de markt. Wat wel een 
bedreiging is, is de strakke normering op basis van de WACC door ILT en ACM.Het drinkwatertarief 
is dus genormeerd en gerelateerd aan de investeringen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid van een 
neerwaartse spiraal, waarbij het niet (kunnen) investeren leidt tot verlaging van de tarieven en 
waarbij een onvoldoende solvabiliteit problemen oplevert voor de financiering van nieuwe 
investeringen. Het op peil houden van het leidingennet kan in het geding komen.  
2. De WMD is sterk afhankelijk van wet en regelgeving. Door de toezichthouders ILT en ACM wordt 
in sterke mate de speelruimte beperkt die de WMD heeft voor het bepalen van tarieven en het 
daarmee het doen van investeringen. De tarieven zijn genormeerd; gebaseerd op de WACC is 
slechts een beperkte vergoeding van vermogenskosten toegestaan. 
3.De WMD moet steeds een goede balans vinden tussen de beschikbaarheid van voldoende 
middelen, borgen drinkwatervoorziening in Drenthe, acceptabele tariefontwikkeling voor klanten en 
aandeelhouders en robuuste ontwikkeling van parameters die nodig zijn voor verkrijgen van 
financiering. 
4.Als gevolg van COVID-19 worden projecten vertraagd. Deze projecten schuiven door naar 2021. 
Het investeringsvolume blijft ongewijzigd. 

Beheersmaatregel 1.In 2018 is door een schattingswijziging rond de afschrijvingstermijn van leidingen en door een 
gewijzigde – gematigde – tariefstelling voor 2019 en latere jaren het nodige gedaan aan de 
solvabiliteit en daarmee aan de mogelijkheden investeringen te financieren. 
2.In 2017 is de WMD gestart met het afbouwen van haar belangen in deze buitenlandse 
deelnemingen en ook van de belangen in de Nederlandse deelnemingen die niet tot de kerntaken 
behoren. Voor een groot deel zijn de belangen afgebouwd. Bij de accountantscontrole leveren de 
deelnemingen geen problemen meer op voor het verkrijgen van een goedkeurende verklaring. De 
provincie heeft eind 2019 aan het Waterbedrijf Drenthe een achtergestelde lening verstrekt van € 6 
miljoen. De risico's die zijn verbonden aan de achtergestelde lening zijn betrokken bij de berekening 
van het weerstandsvermogen van de provincie. Aan de WACC is als norm weinig te doen. Er vindt 
wel overleg met ILT en ACM plaats. 
3.Deze balans is gevonden in het scenario dat is uitgewerkt in het MeerjarenInvesteringsplan van de 
WMD. 
4.Met deze vertraging is rekening gehouden in het MeerjarenInvesteringsplan van de WMD. 

Bedragen in miljoenen 

Financiële kengetallen Gerealiseerd 2019 Gerealiseerd 2020 Begroot 2020 Begroot 2021 

Eigen vermogen op 31-12 39.039.371 nog niet bekend niet van toepassing niet van toepassing

Vreemd vermogen op 31-12 128.383.735 nog niet bekend niet van toepassing niet van toepassing

Resultaat (voor bestemming) 2.834.823 nog niet bekend niet van toepassing niet van toepassing

 

Stichtingen en verenigingen  
Coöperatieve 
vereniging NDVO-
DOVA U.A. 

 

Naam verbonden partij Coöperatieve vereniging Decentrale OV-Autoriteiten (NDVO-DOVA U.A.) 

Rechtsvorm Vereniging 

Doel Het faciliteren en ondersteunen van de leden bij collectieve vraagstukken op het gebied van de 
exploitatie, infrastructuur en services voor reizigers, zoals informatievoorziening over het openbaar 
vervoer en andere vormen van collectief of individueel vervoer. 

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie 
Drenthe 

6,67% 

Bestuurlijk belang Lid Algemeen Bestuur 
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Invloed uitoefenen Via het bestuur 

Risicoprofiel Laag 

Risico's 1. De deelname aan NDOV en DOVA brengt kosten met zich mee. De jaarlijkse provinciale kosten 
voor deelname aan DOVA worden betaald door de provincie uit het budget bijdrage DOVA (destijds 
overgeheveld vanuit het budget Bijdrage OV-bureau Groningen Drenthe). Deze kosten veranderen 
niet door het aanpassen van de organisatievorm, zoals dat in 2019 vorm heeft gekregen. De 
jaarlijkse provinciale bijdrage is beperkt qua omvang en bedraagt 0,26% van het totaal van de 
exploitatiebijdragen die het DOVA ontvangt. De bijdrage staat voor 5 jaar vast (vanaf 2019). 
2. In de begroting 2021 heeft DOVA aangegeven dat getracht wordt haar weerstandsvermogen op te 
bouwen in de periode 2020-2024, maar dat in 2024 nog niet op het gewenste niveau bereikt is. Het 
uitgangspunt is dat in ieder geval het personeel een jaar lang doorbetaald kan worden mocht DOVA 
ophouden te bestaan. In de begroting 2022 van DOVA zal een risicoparagraaf opgenomen worden. 

Beheersmaatregel Niet van toepassing. 

Bedragen in miljoenen 

Financiële kengetallen Gerealiseerd 2019 Gerealiseerd 2020 Begroot 2020 Begroot 2021 

Eigen vermogen op 31-12 923.981 nog niet bekend 454.980 445.144

Vreemd vermogen op 31-12 0 nog niet bekend 0 0

Resultaat (voor bestemming) 923.981 nog niet bekend -469.000 90.164

 
  

DEO  

Naam verbonden partij Stichting Drentse Energie Organisatie 

Rechtsvorm Stichting 

Doel Financiering van energietransitie in Drenthe 

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie 
Drenthe 

100,00% 

Bestuurlijk belang Geen bestuurlijk belang 

Invloed uitoefenen DEO heeft een subsidierelatie met de provincie. De subsidievoorwaarden zijn vastgelegd in een 
programma van eisen. Via een jaarlijkse verantwoordingsrapportage wordt verantwoording afgelegd. 
Op basis van de bevindingen vindt een jaarlijks bestuurlijk overleg met directeur plaats. 

Risicoprofiel Middel 

Risico's 1. De provincie Drenthe heeft aan DEO € 39,2 miljoen in de vorm van een lening verstrekt. Dit met 
als doel om door middel van het verstrekken van leningen aan derden de energietransitie in Drenthe 
te versnellen. DEO verstrekt financiering aan bedrijven die niet door reguliere geldverstrekkers wordt 
verstrekt. Het risico dat een deel van de uitgezette leningen niet worden kan worden afgelost en 
terugbetaald waardoor de DEO niet aan terugbetalingsverplichtingen jegens de provincie kan 
voldoen, is aanwezig.  
2. Duurzaamheid, milieubewust zijn thema’s die in goede economische tijden door de wetgever 
gevoelig zijn voor aanpassing (zie uitwerking van het Klimaatakkoord en Klimaatwet). De partijen 
waaraan de DEO de leningen verstrekt, worden geraakt door wijzigingen in wet- en regelgeving. Dit 
kan ertoe leiden dat deze partijen financiële moeilijkheden komen doordat hun businessmodellen niet 
meer houdbaar zijn en niet aan hun betalingsverplichtingen richting de DEO kunnen voldoen. Dit 
raakt indirect de DEO. 
3. De economische gevolgen van COVID-19 kunnen ertoe leiden dat bedrijven aan wie DEO de 
energieleningen heeft verstrekt, in financiële problemen komen en daardoor niet meer aan hun 
betalingsverplichtingen kunnen voldoen. 

Beheersmaatregel • De DEO voert een actief debiteurenbeheer en heeft zekerheden (hypotheek en pandrechten) 
gesteld ter nakoming van de betalings- en aflossingsverplichtingen door de leningnemers. Ook heeft 
DEO een voorziening hiervoor opgenomen. De hoogte van deze voorziening bepaalt DEO aan de 
hand van een risico-analyse per energielening. Voor 2020 gaat het daarbij om een totaalbedrag van 
€ 962.714,--.   
• De provincie heeft hiervoor een reservering van 10% (€ 3,92 miljoen) getroffen.   
• Per kwartaal levert de DEO een financieel overzicht aan waarin de actuele stand is vermeld van die 
leningen die onder bijzonder beheer vallen; 
• Met de DEO is de afspraak gemaakt dat de jaarlijkse rente-inkomsten een eventueel verlies op 
oninbare vorderingen compenseren. 
 
Door de stichtingsvorm kan de provincie Drenthe niet aansprakelijk worden gesteld. Ook het 
personeel van de DEO is in dienst op basis van inhuur. Hiervoor gelden geen 
overnameverplichtingen. 
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Bedragen in miljoenen 

Financiële kengetallen Gerealiseerd 2019 Gerealiseerd 2020 Begroot 2020 Begroot 2021 

Eigen vermogen op 31-12 nog niet bekend nog niet bekend niet van toepassing niet van toepassing

Vreemd vermogen op 31-12 32.847.100 nog niet bekend niet van toepassing niet van toepassing

Resultaat (voor bestemming) 43.508 nog niet bekend niet van toepassing niet van toepassing

Bijdrage provincie niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing

Opbrengsten dienstverlening 44.009 36.819 43.560 42.979

 
  

Huis van de 
Nederlandse 
Provincies 

 

Naam verbonden partij Huis van de Nederlandse Provincies 

Rechtsvorm Vereniging 

Doel Het HNP vervult als vooruitgeschoven post een signalerende functie en is een platform voor de 
gezamenlijke belangenbehartiging van de provincies en het IPO in Brussel. Het Huis van de 
Nederlandse Provincies zet zich in om zo vroeg mogelijk input te leveren in Brussel 

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie 
Drenthe 

7,70% 

Bestuurlijk belang Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur 

Invloed uitoefenen Via het bestuur 

Risicoprofiel Laag 

Risico's Het HNP is een stichting waarop het Belgisch vennootschapsrecht van toepassing is (statutair 
gevestigd in Brussel). Daardoor is sprake van een afwijkende financiële verslaglegging. 

Beheersmaatregel  

Bedragen in miljoenen 

Financiële kengetallen Gerealiseerd 2019 Gerealiseerd 2020 Begroot 2020 Begroot 2021 

Eigen vermogen op 31-12 299.341 nog niet bekend nog niet bekend nog niet bekend

Vreemd vermogen op 31-12 177.253 nog niet bekend nog niet bekend nog niet bekend

Resultaat (voor bestemming) 26.603 nog niet bekend nog niet bekend nog niet bekend

 
  

IPO  

Naam verbonden partij Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO) 

Rechtsvorm Vereniging 

Doel Belangenbehartiging van provincies in ‘Den Haag’ en ‘Brussel' 

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie 
Drenthe 

6,67% 

Bestuurlijk belang Lid Bestuur 

Invloed uitoefenen Invloed kan worden uitgeoefend in het IPO-bestuur door het collegelid dat lid is van het IPO-bestuur. 
Het college van GS in de persoon van het IPO-bestuurslid legt verantwoording af over het gevoerde 
beleid aan PS. 

Risicoprofiel Middel 
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Risico's 1. Onze jaarlijkse financiële bijdrage kan hoger dan geraamd uitvallen. De deelnemersbijdrage IPO is 
voor Drenthe vastgesteld op 7,3 % en de bijdrage BIJ12 bedraagt 8,84%. 

Beheersmaatregel 1. Ontwikkeling van kosten IPO en BIJ12 goed volgen en monitoren. 

Bedragen in miljoenen 

Financiële kengetallen Gerealiseerd 2019 Gerealiseerd 2020 Begroot 2020 Begroot 2021 

Eigen vermogen op 31-12 5.428.711 nog niet bekend niet van toepassing niet van toepassing

Vreemd vermogen op 31-12 14.232.272 nog niet bekend niet van toepassing niet van toepassing

Resultaat (voor bestemming) 1.746.232 nog niet bekend nog niet bekend nog niet bekend

Bijdrage provincie 1.084.016 nog niet bekend 1.194.650 1.912.000

Opbrengsten dienstverlening niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing

 
  

SLB  

Naam verbonden partij Stichting Landinrichting en Bodemverontreiniging 

Rechtsvorm Stichting 

Doel Sanering van bodemverontreiniging in aangewezen landinrichtingsgebieden in de provincies 
Groningen en Drenthe 

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie 
Drenthe 

8,50% 

Bestuurlijk belang Lid Raad van Toezicht 

Invloed uitoefenen De Raad van Toezicht ziet toe op de directie en op de algemene gang van zaken van de stichting. 
De Raad heeft 5 leden. Het Drentse lidmaatschap wordt bemenst door de milieu-gedeputeerde. 
Iedere deelnemer heeft één stem. Besluiten worden genomen o.b.v. volstrekte meerderheid. 
Doorgaans wordt het Drentse lidmaatschap uitgevoerd door een waarnemend ambtenaar. De Raad 
van Toezicht van de SLB heeft in zijn vergadering van 17 februari 2011 ingestemd met het voorstel 
de jaarlijkse verantwoording over het gevoerde beleid te vereenvoudigen. Dit houdt in dat er niet 
langer een formeel en door de accountant goedgekeurd jaarverslag wordt uitgebracht, maar in plaats 
daarvan een tot op het niveau van de afzonderlijke uitgaven toelichtende verantwoording. Tevens is 
bepaald dat bij deze wijze van rapportage niet langer jaarlijks zal worden vergaderd, maar de 
rapportage in een schriftelijke ronde zal worden afgehandeld. Dit laat onverlet dat elk van de 
afzonderlijke leden van de raad het recht heeft SLB op te dragen alsnog een vergadering uit te 
schrijven voor plenaire behandeling van de rapportage. 
Tevens voert de provincie invloed uit via haar wettelijke rol van bevoegd gezag Wet 
bodembescherming en als regievoerder van de bodemsaneringsoperatie. In dat verband moet zij 
inhoudelijke oordelen geven over besluiten omtrent de ernst van gevallen van bodemverontreiniging 
en over de kwaliteit van beschermingsmaatregelen, bodemsaneringen en nazorg. 

Risicoprofiel Middel 

Risico's 1. Het totale fondsbedrag van circa € 2 miljoen zou voldoende moeten zijn om de algemene 
uitvoerende talen te dekken door middel van de jaarlijkse rentebijschrijving.  
2. Mocht de bodem vervuild blijken en het saneren hiervan is een discussie, dan heeft dit grote 
maatschappelijke impact en is de kans op imagoschade hoog. De bodemsanering zal direct worden 
geassocieerd met de verantwoordelijkheid van de provincie. 

Beheersmaatregel 1. De stichting beschikt over voldoende reserves om de vrijwaringen eeuwigdurend gestand te doen.  
2. Door de stichting wordt de kwaliteit van de bodem gemonitord evenals het gebruik van de 
percelen. Deze werkwijze biedt goede garanties voor het vroegtijdig signaleren van onbalans tussen 
gebruik en bodemkwaliteit. 

Bedragen in miljoenen 

Financiële kengetallen Gerealiseerd 2019 Gerealiseerd 2020 Begroot 2020 Begroot 2021 

Eigen vermogen op 31-12 2.456.860 nog niet bekend niet van toepassing niet van toepassing

Vreemd vermogen op 31-12 0 nog niet bekend niet van toepassing niet van toepassing

Resultaat (voor bestemming) 26.045 nog niet bekend niet van toepassing niet van toepassing
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Stichting Bodembeheer 
Schoonebeek 

 

Naam verbonden partij Stichting Bodembeheer Schoonebeek 

Rechtsvorm Stichting 

Doel Sanering van bodemverontreiniging in aangewezen landinrichtingsgebieden in de provincie Drenthe 

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie 
Drenthe 

6,00% 

Bestuurlijk belang Lid Raad van Toezicht 

Invloed uitoefenen Het voorzitterschap wordt bekleed door de vertegenwoordiger van de gemeente Emmen. Het 
Drentse lidmaatschap wordt bemenst door de milieu-gedeputeerde. Iedere deelnemer heeft één 
stem. Besluiten worden genomen o.b.v. volstrekte meerderheid. 

Risicoprofiel Middel 

Risico's 1. Mocht de bodem vervuild blijken en het saneren hiervan is een discussie, dan heeft dit grote 
maatschappelijke impact en is de kans op imagoschade hoog. De bodemsanering zal direct worden 
geassocieerd met de verantwoordelijkheid van de provincie. 
2. De stichting heeft in 2020 de in 2015 uitgevoerde analyse betreffende de vermogens- en 
kostenopbouw geactualiseerd. Uit deze analyse blijkt dat de baten (rente-inkomsten) de lasten 
(stichtings- en saneringskosten) op langere termijn niet meer kunnen compenseren. SBS belegt 
feitelijk ook niet meer; de gelden staan geparkeerd op een spaarrekening. Dit betekent dat op de 
lange termijn de voorziening onvoldoende is om de uitvoering van het takenpakket van de stichting te 
kunnen waarborgen. Naar aanleiding van de financiële analyse is een versobering van de uitvoering 
doorgevoerd. Deze versobering heeft de grens bereikt. Terreineigenaren geven aan dat de uitvoering 
niet meer in lijn is met de gemaakte afspraken. Om draagvlak voor het convenant te behouden is in 
2018 aanpassing naar een robuustere uitvoering doorgevoerd. Het financiële toekomstperspectief op 
lange termijn blijft echter om aandacht vragen. 

Beheersmaatregel 1. In de Raad van Toezicht (RvT) worden afspraken gemaakt over de aanpak. De eigenaren van de 
vervuilde percelen zijn in de RvT vertegenwoordigd. Op deze wijze worden discussies over de 
aanpak vroegtijdig opgepakt. 
2. Bij tekorten zijn de overheden (provincie Drenthe en de gemeenten Emmen en Coevorden) aan te 
spreken, conform het overeengekomen convenant. In dat geval draagt de provincie bij in tekort of 
meerkosten. In dat geval draagt de provincie 50% bij in tekort of meerkosten. In 2020 is het financiële 
toekomstperspectief onderwerp van gesprek geweest voor de Raad van Toezicht. 

Bedragen in miljoenen 

Financiële kengetallen Gerealiseerd 2019 Gerealiseerd 2020 Begroot 2020 Begroot 2021 

Eigen vermogen op 31-12 0 nog niet bekend niet van toepassing niet van toepassing

Vreemd vermogen op 31-12 2.124.505 nog niet bekend niet van toepassing niet van toepassing

Resultaat (voor bestemming) 122.944 nog niet bekend niet van toepassing niet van toepassing

 

Overige  
Fonds nazorg gesloten 
stortplaatsen 

 

Naam verbonden partij Fonds nazorg gesloten stortplaatsen 

Rechtsvorm Reglement 

Doel Financiering eeuwigdurende nazorg van gesloten stortplaatsen 

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie 
Drenthe 

100,00% 

Bestuurlijk belang Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur 

Invloed uitoefenen Het DB kan beleidswijzigingen voorstellen aan het AB. Een besluit kan slechts genomen worden door 
het AB. 

Risicoprofiel Laag 
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Risico's De provincie loopt een financieel risico op het nazorgfonds. In de begroting wordt gerekend met een 
verwacht brutorendement van 5 % (afspraak IPO). De afgelopen jaren is het beoogde rendement niet 
gerealiseerd. De provincie kan aan Attero nazorgheffingen opleggen, omdat dit nog een open 
stortplaats is. In 2033 moet er een fondsvermogen van € 21 miljoen zijn. Attero zal het doelvermogen 
volledig moeten volstorten. 

Beheersmaatregel Wij beheersen dit risico door jaarlijks na het vaststellen van de jaarrekening te beoordelen of we een 
nieuwe heffing aan Attero moeten opleggen. Heffing is dan het verschil tussen fondsvermogen en de 
contante waarde van het doelvermogen. Op jaareinde wordt berekend wat het verschil is tussen het 
vermogen in het Nazorg fonds en de berekende contante waarde van het doelvermogen.Wanneer dit 
verschil groter is dan 10%, afspraak met Attero, dan kan GS een nazorgheffing opleggen. Per 31 
december 2019 is dit verschil € 342.427, procentueel 3,0%. Er is daarom geen nazorgheffing aan 
Attero opgelegd. De stortplaats Meisner is reeds gesloten en daar is de mogelijkheid van het 
opleggen van nazorgheffingen niet meer mogelijk. 

Bedragen in miljoenen 

Financiële kengetallen Gerealiseerd 2019 Gerealiseerd 2020 Begroot 2020 Begroot 2021 

Eigen vermogen op 31-12 13.057.604 nog niet bekend 12.411.563 13.004.951

Vreemd vermogen op 31-12 7.010 nog niet bekend 3.500 3.500

Resultaat (voor bestemming) 1.440.787 nog niet bekend 518.583 593.388

Bijdrage provincie niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing

Opbrengsten dienstverlening niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing

 
  

Vechtdallijnen  

Naam verbonden partij Beheerorganisatie Vechtdallijnen (Provincie Overijssel) 

Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling zonder meer 

Doel Concessiebeheer spoorverbindingen Zwolle-Emmen en Almelo–Mariënberg 

Eigenaars-/deelnemersbelang Provincie 
Drenthe 

36,00% 

Bestuurlijk belang Lid stuurgroep 

Invloed uitoefenen Via de bestuurder in de stuurgroep en via de ambtelijke samenwerkingsgroepen 

Risicoprofiel Laag 

Risico's 1. De opdrachtgevende partijen Overijssel en Drenthe zijn opbrengstverantwoordelijk voor de 
exploitatie van de treindienst. Dat wil zeggen dat zij de risico’s lopen van fluctuerende kaartverkoop 
inkomsten. Conform het OV bureau Groningen Drenthe wordt er een conservatief financieel beleid 
gevoerd. 
2. Als gevolg van covid-19 heeft het openbaar vervoer te maken met een enorme vraaguitval (75- 
70%) en verlies aan inkomsten. 

Beheersmaatregel 1. De fluctuaties in het resultaat worden opgevangen in de exploitatie van de beheersorganisatie. 
2. Deze verliezen worden in 2020 gecompenseerd door het Rijk. Nu het langer gaat duren dan 
eerder verwacht, worden ook voor 2021 compensatiemiddelen vanuit het rijk beschikbaar gesteld, 
daar is overleg overgaande. In ieder geval is afgesproken dat het Rijk voor de 1e helft van 2021 93% 
of 95% van de kosten van de vervoerder vergoedt, op basis van de kosten 2019, geïndexeerd naar 
2021, na aftrek van de reizigersopbrengsten, de SOV-middelen en de bestemde Vervoerplan-
bijdragen van de decentrale overheden. Partijen dienen in deze periode te optimaliseren door het 
aanbod aan te passen aan de vraag, zonder dat de beschikbaarheid en veiligheid van het OV daar 
op termijn onder lijdt. Voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2021 biedt het kabinet 
perspectief op een versoberde aanvullende verlenging. Verwacht wordt dat de vraaguitval zich 
langzaam zal herstellen. 

Bedragen in miljoenen 

Financiële kengetallen Gerealiseerd 2019 Gerealiseerd 2020 Begroot 2020 Begroot 2021 

Eigen vermogen op 31-12 nog niet bekend nog niet bekend niet van toepassing niet van toepassing

Vreemd vermogen op 31-12 nog niet bekend nog niet bekend niet van toepassing niet van toepassing

Resultaat (voor bestemming) nog niet bekend nog niet bekend 0 0
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Bijdrage provincie 2.306.996 2.616.638 2.712.869 2.647.029

Opbrengsten dienstverlening niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing
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I.2.7 Grondbeleid 

Inleiding 

Algemeen 
In 2020 heeft de provincie gronden aangekocht en verkocht voor de beleidsdoelen op het gebied van 
Plattelandsontwikkeling en Wegen en Vaarwegen. Deze transacties hebben geen verstorende werking 
op de grondmarkt gehad en er is geen staatssteun verleend. Zowel de aan- en verkoop als ruiling van 
gronden zijn gerealiseerd na onafhankelijke taxaties en op vrijwillige basis.  

Wat hebben we bereikt? 

Nota grondbeleid 
In 2016 is de Nota Grondbeleid vastgesteld. De nota schetst welke middelen, instrumenten en 
strategieën worden ingezet, zodat de ruimtelijke en maatschappelijke beleidsdoelen ondersteund, 
gefaciliteerd en gerealiseerd kunnen worden. In 2020 hebben er geen mutaties in het grondbeleid 
plaats gevonden. 
 
Programma Natuurlijk Platteland  
In het afgelopen jaar is 623 hectare aangekocht voor de realisatie van het Programma Natuurlijk 
Platteland (zie tabel 1). Dat zijn aankopen binnen de begrenzing van het Natuur Netwerk Nederland 
(zowel bestaande als nieuwe NNN), alsmede de gronden die daarbuiten ingezet kunnen worden als 
ruilgrond.  
 
Tabel 1: Beleidsprestatie 

Beleidsprestatie Ambitie  Realisatie 

Aankopen NNN 
392 

215 

NNN SKNL 75 

Aankopen bestaande NNN   106 

Aankopen Ruilgrond 228 302 

Verkopen Ruilgrond 140 365 

Verkopen NNN 141 163 

 
NNN 
Wat betreft de realisatie van het NNN was het uitgangspunt voor 2020 de realisatie van 392 ha 
aankoop NNN, incl. SKNL. De realisatie is 290 ha en blijft daarmee achter bij de vooraf gestelde 
ambitie. In 2020 was het aanbod NNN in de markt geringer dan was geraamd. Daar bovenop is nog 
106 hectare bestaande NNN aangekocht. Aankoop van bestaande NNN is geen beleidsdoel, maar in 
gebiedsprocessen kan de noodzaak ontstaan om percelen te kopen. Het grootste gedeelte van de 
aankopen bestaande NNN is veroorzaakt door het Ruilplan Schoonebeek. Daarin is 103 ha NNN 
ingebracht en ook weer toegedeeld.  
 
Ruilgrond 
De ruilgronden worden gekocht met het oog om een alternatief te kunnen bieden aan boeren die hun 
bedrijf uitvoeren binnen de begrensde NNN. Met de ruilgronden wordt het gebiedsproces bespoedigd, 
terwijl tegelijkertijd de landbouwstructuur van het gebied wordt verbeterd. In 2020 is er 302 ha (ambitie 
was 228 Ha.) nieuwe ruilgrond verworven (t.b.v. toekomstige uitruil binnen het NNN) en is er 365 ha 
(ambitie was 140 Ha.) vervreemd. Met de vervreemding is invulling gegeven aan realisatie van het 
NNN en landbouwstructuurverbetering. Tegelijk zijn daarmee middelen vrijgespeeld binnen het 
investeringskrediet PNP. 
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Baten en lasten 
Opbrengsten van verkopen worden alleen voor het verschil met de boekwaarde als bate verantwoord 
in het PNP (beleidsopgave 7.2). De gerealiseerde lasten voor grond zijn in 2020 € 13.611.554. De 
gerealiseerde baten zijn (zoals hierboven genoemd) circa € 13,7 miljoen en volgens de begroting € 3,7 
miljoen, waarmee de realisatie dus aanzienlijk hoger is uitgekomen. Een groot deel van dit verschil is 
te verklaren door het WILG Ruilplan Schoonebeek.  
 
WILG Ruilplan Schoonebeek  
In de eindcijfers Grond 2020 is ook verwerkt de inbreng en toedeling van het WILG ruilplan 
Schoonebeek. Dit proces heeft zich de afgelopen jaren afgespeeld en haar beslag gekregen in de 
akte van toedeling d.d. 11 juni 2020. Dit was in eerste instantie niet begroot en was voorzien bij de 
Lijst Geldelijke Regeling, gepland in 2023. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2020 was nog 
niet zeker of de akte van het ruilplan in 2020 zou passeren. Dit was afhankelijk van de 
bezwarenbehandelingsprocedure. Door de akte van toedeling komen de gronden op naam van de 
provincie. Waarbij het ruilplan wel als financiële consequentie heeft dat er € 12,6 miljoen baten en € 
7,8 miljoen lasten zijn (beiden niet begroot). De financiële afwikkeling vindt echter pas plaats bij de lijst 
geldelijke regelingen in 2023. 
 
Verklaring realisatiecijfers zonder Schoonebeek 
Wat betreft de cijfers zonder het ruilplan Schoonebeek valt de realisatie van zowel de lasten (€ 3,6 
mln.) als de baten (€ 1,1 mln.) lager uit vergeleken met wat begroot is voor 2020 (lasten € 13,6 mln., 
baten € 3,7 mln.). 
 
Lasten 
De verklaring voor de lagere lasten dan begroot komt door het feit dat er minder NNN grond voor 
aankoop beschikbaar was (op de markt) dan vooraf ingeschat. Het bleek in 2020 lastiger om 
rechtstreeks, dan wel via ruilingen, NNN grond aan te kopen voor de provincie. Dit heeft als effect dat 
er minder afwaardering (tegen 85%) heeft plaatsgevonden waardoor de lasten lager uitvallen. Wel 
hebben we meer ruilgrond aangekocht dan gepland om zo de versnelde realisatie van het NNN 
middels ruilingen mogelijk te maken.  
 
Waardedaling bij wijziging van de bestemming 
Het PNP dekt de lasten van de waardedaling van grond als gevolg van de wijziging van de 
bestemming van landbouw naar natuurgrond. Bij aankopen binnen het NNN is dat 85% van de 
aanschafwaarde. Wij gaan ervan uit dat de overige 15% de gemiddelde natuurwaarde 
vertegenwoordigd waartegen de percelen kunnen worden verkocht aan de eindbeheerder van het 
natuurgebied. De gronden binnen het NNN zijn voor deze waarde op de provinciale balans geplaatst. 
De lasten (waardedaling) worden verantwoord bij beleidsopgave 7.2 (zie tabel 2).  
 
Baten 
De baten waren voor € 3,7 miljoen begroot. Wanneer geen rekening wordt gehouden met de baten 
voor Nieuw Schoonebeek resteert € 1,1 miljoen aan baten. Het achterblijven van de overige baten is 
te verklaren doordat de verwachte verkooptranche van 2020 is doorgeschoven naar 2021. Dit maakt 
dat deze baten in 2021 zullen gaan vallen. Daardoor blijven de baten in 2020 achter bij wat begroot is. 
 
Afwaardering Ruilgronden. 
Voor het opstellen van de jaarrekening 2020 wil de provincie Drenthe beschikken over een actuele, 
onderbouwde balanswaarde van haar agrarische ruilgronden. Dit zijn ruilgronden die eerder zijn 
aangekocht in het kader van het Programma Natuurlijk Platteland. De waarde van deze percelen 
worden jaarlijks gecheckt middels een (her)waarderingsonderzoek. De marktwaarde voor deze 
percelen die wordt vastgesteld in het waarderingsonderzoek kan gelijk, hoger of lager uitvallen dan de 
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oorspronkelijke boek- en aanschafwaarde. De percelen die een boekverlies kennen worden naar 
beneden aangepast. 
 
De balanswaardering 2020 heeft betrekking op 680 ha ruilgrond met een totaal qua balanswaarde van 
€ 33 mln. O.b.v. een het jaarlijkse balanswaarderingsonderzoek, ten behoeve van de jaarstukken, 
door een van de Provincie en Prolander onafhankelijke taxateur is een marktwaarde vastgesteld van € 
36,9 mln. De taxatie komt daarmee 11,47% hoger dan de boekwaarde uit. Bij volledige verkoop zou 
dit resulteren in een boekwinst van € 3,8 mln. Echter zitten er individuele percelen tussen waar sprake 
is van een verwacht boekverlies van € 1.138.700,--. Dit zijn met name percelen die gekocht zijn in 
2020. Het boekverlies is afgewaardeerd en ten laste gebracht van de beleidsopgave Natuurlijk 
Platteland; aankoop grond. Wij merken nog op dat voor de percelen waar nu sprake is van een 
boekverlies o.b.v. het waarderingsonderzoek, dat ondanks de lagere waardering volgens het 
onderzoek, er prijzen worden gerealiseerd die niet veel afwijken van de aanschaf/boekwaarde (of zelfs 
hoger liggen). 
 
Investeringskrediet grondbezit Programma Natuurlijk Platteland 
In de nota “Grondbeleid volgens provincie Drenthe 2016-2021” is vastgelegd dat de provincie beschikt 
over een investeringskrediet voor het aanhouden van een strategische (ruil)grondvoorraad die ingezet 
kan worden voor aangewezen provinciale doelen. De maximale hoogte van het investeringskrediet, 
c.q. de waarde van de strategische grondvoorraad voor het PNP is in december 2020 door de Staten 
bijgesteld naar € 62 miljoen. De boekwaarde per 31-12-2020 bedroeg € 44.478.353,- 
 
Het grondbezit is tegen aanschafwaarde of lagere marktwaarde op de provinciale balans geplaatst. 
Als geen sprake is van directe doelrealisatie, dus als het om grond gaat die niet binnen het NNN ligt, 
wordt het bezit op de balans geplaatst en niet als last in beleidsopgave 7.2 verantwoord. Als er wel 
sprake is van doelrealisatie, de gronden binnen het NNN, dan wordt het bezit voor 15% van de 
agrarische aanschafwaarde op de balans gezet en 85% wordt als last in beleidsopgave 7.2 
verantwoord. 
 

Tabel 2: Aan en verkoop grond, afboeking t.l.v. budget verwerving en opname waarde op de balans 

      Doelst. 7.2.07  Mat. vaste activa  

  Hectares 
Voorraa

d 

Bruto 
aan- & 

verkopen  

  Afwaarderin
g 

(Boekwinst
) Mutatie voorraad  Voorraad 

grond  

    
Lasten  Baten  Vermeerderin

g 
Afwaarderin

g 
Desinvesterin
g Boekwaarde  

Voorraad ruilgrond 1.095               30.933.326 

Voorraad NNN grond 1.012               4.316.166 

Landschapselement 19               80.000 

Reclassificatie gronden NNN       235.000  

Reclassificatie voorraad 
ruilgrond  

    235.000    

Saldo 31-12-2019 2.126       235.000   235.000 35.329.492 

                  

Mutatie 2020:                 

Aankoop ruilgrond 302 15.930.91
1 603.758   15.930.911 603.758   15.327.153 

Aankoop LS-element 0 0     0 0   0 

Aankoop NNN 215 9.328.541 7.675.468   9.328.541 7.675.468   1.653.073 

Aankoop bestaande NNN 106 4.289.680 3.901.180   4.289.680 3.901.180   388.500 

Afwaardering ruilgrond 0 0 1.138.700     1.138.700   -1.138.700 

Overig ruilgrond 0 0 238.100     238.100   -238.100 
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Verkopen ruilgrond -365 
-

15.793.76
6 

53.582 -9.508.352   53.582 6.285.414 -6.338.996 

Verkopen LS-element 0 0       0 0 0 

Verkopen NNN -60 -449.727 766 -313.090   766 136.637 -137.403 

Verkopen NNN zonder kv -103 -4.267.846   -3.901.180   0 366.666 -366.666 

Vernummertransacties van Ruil              0 0 0 

Naar NNN           0 0 0 

Mutatie 2020 totaal: 95   13.611.554 -13.722.622 29.549.132 13.611.554 6.788.717 9.148.861 

                  

Saldo per 31-12-2020                 

Voorraad ruilgrond 1.032             38.544.683 

Voorraad NNN grond 1.170             5.853.670 

Landschapselement 19             80.000 

  2.221   13.611.554 -13.722.622 29.549.132 13.611.554 6.788.717 44.478.353 

 
Tabel 2 bevat tevens de ontwikkeling in de grondvoorraad gesplitst in ruilgrond en percelen binnen het 
NNN. Verder bevat de tabel de baten (€ 13,7 miljoen) en lasten (€ 13,6 miljoen) die zijn verantwoord 
op 7.2.07 Realisatie obstakelvrij maken grond t.b.v. het NNN in programma 7.  

• De lasten hebben betrekking op vnl. de afwaardering aangekochte percelen naar natuurwaarde 
(15% van de marktwaarde). 

• De baten zijn een gevolg van de boekwinst bij verkopen (verkoopprijs hoger dan de boekwaarde). 
 
Het investeringskrediet (€ 62 miljoen) is in 2020 (mede door ophoging december 2020) toereikend 
gebleken voor de gerealiseerde investeringen in het grondbezit PNP 2020. 
 
Infrastructuur 
In 2020 zijn de volgende grond aan- en verkopen ten behoeve van infrastructurele projecten 
gerealiseerd. De lasten en baten zijn ten laste van de desbetreffende projecten verantwoord. 
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I.2.8 Reserves en voorzieningen 
 
Inleiding 
 
Doel van deze paragraaf is inzicht te geven in de beoogde stand en de inzet van de reserves en 
voorzieningen van de provincie. Bij zowel de voorjaarsnota, begroting, bestuursrapportages als de 
jaarrekening monitoren wij de standen en bestedingen van de reserves en voorzieningen en 
beoordelen of bijstellingen nodig zijn. Dat is nu ook bij deze jaarrekening gedaan. In 2020 is de nota 
Reserves en voorzieningen geactualiseerd en in december ter vaststelling aan Provinciale Staten 
aangeboden. Op dit moment is voorzien dat de volgende Nota reserves en voorzieningen in 2024 zal 
worden opgesteld. 

 
Algemene reserves 
Algemene reserves zijn reserves zonder bepaalde bestemming. De algemene reserves kunnen 
worden ingedeeld in twee categorieën, te weten: 
- reserve(s) zonder specifieke bestemming. Hiertoe worden gerekend de Reserve voor algemene 
doeleinden en de Saldireserve. 
- reserve(s) om risico’s die de provincie loopt, op te vangen. Hiertoe wordt de Risicoreserve gerekend. 

 
Reserve voor algemene doeleinden 

      

050001  

Verloop  2020 2021 2022 2023 2024 

Saldo aanvang jaar (1)  10.779.728  5.311.949  5.423.898  5.535.847  6.021.950  

Begrote onttrekking (2)  5.929.728  350.000  -  -  -  

Begrote toevoeging (3)  461.949  461.949  111.949  486.103  476.949  

Bestemming resultaat (4)       
Saldo einde jaar (1-2+3+4)  5.311.949  5.423.898  5.535.847  6.021.950  6.498.899  

 
050001 Reserve voor algemene doeleinden 

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke 
doelstellingen) 

Dit is een vrij besteedbare reserve voor algemene doeleinden. De reserve maakt financieel-
technisch gezien deel uit van het weerstandsvermogen van de provincie en wordt gebruikt voor 
het sluitend maken van de meerjarenbegrotingen, zowel positief als negatief. Voor de opvang 
van tekorten wordt een maximale omvang van € 5 miljoen nagestreefd. Hierbij verwijzen we ook 
naar de afgesproken beheersmaatregelen van tekorten. 

Instellingsbesluit Nota Reserves en Voorzieningen 2005 d.d. 15 juni 2005 

Portefeuillehouder Cees Bijl 

Programma 7: Middelen en mensen 

Toelichting Dit is een vrij besteedbare reserve voor algemene doeleinden. De reserve maakt financieel-
technisch gezien deel uit van het weerstandsvermogen van de provincie en wordt gebruikt voor 
het sluitend maken van de meerjarenbegrotingen, zowel positief als negatief. Voor de opvang 
van tekorten wordt een maximale omvang van € 5 miljoen nagestreefd. Hierbij verwijzen we ook 
naar de afgesproken beheersmaatregelen van tekorten. 

Wat was in 2020 gepland? Er zijn t/m 2021 toevoegingen begroot, die voortvloeien uit negatieve overhevelingen die door 
Provinciale Staten zijn vastgesteld bij de jaarrekening 2018. Daarnaast is ultimo 2019 besloten in 
2020 € 5,6 miljoen aan deze reserve te onttrekken en toe te voegen aan de 
Financieringsreserve, omdat de omvang van de Reserve voor algemene doeleinden per 1 
januari 2020 € 5,6 miljoen hoger was dan het met uw Staten afgesproken maximum van € 5 
miljoen. 

Wat is in 2020 gerealiseerd? De geplande en stortingen en toevoegingen zijn gerealiseerd. 

Wat zijn de oorzaken van eventuele 
afwijkingen? 

N.v.t. 
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Wat is het (meerjarige) effect van eventuele 
afwijkingen 

N.v.t. 

  

 
Saldireserve 

      

050002    

Verloop  2020 2021 2022 2023 2024 

Saldo aanvang jaar (1)  38.506.376  35.761.372  15.649.619  11.502.478  200.000  

Begrote onttrekking (2)  31.947.449  27.899.590  4.247.141  11.302.478  200.000  

Begrote toevoeging (3)  29.202.445  7.787.837  100.000  -  -  

Bestemming resultaat rek. (4)       
Saldo einde jaar (1-2+3+4)  35.761.372  15.649.619  11.502.478  200.000  -  

 
050002 Saldireserve 

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke 
doelstellingen) 

Bedragen die worden overgeheveld naar volgende boekjaren worden via deze reserve van het 
ene naar volgende boekjaren overgeheveld. Overheveling vindt slechts plaats met instemming 
van PS. 

Instellingsbesluit Nota Reserves en Voorzieningen 2005 d.d. 15 juni 2005 

Portefeuillehouder Cees Bijl 

Programma 7: Middelen en mensen 

Toelichting Bedragen die worden overgeheveld naar volgende boekjaren worden via deze reserve van het 
ene naar volgende boekjaren overgeheveld. Overheveling vindt slechts plaats met instemming 
van PS. 

Wat was in 2020 gepland? Begroot zijn diverse overhevelingen vanuit 2018 en 2019 naar 2020 en vanuit 2020 naar 
volgende jaren. 

Wat is in 2020 gerealiseerd? De begrote toevoegingen en onttrekkingen zijn gerealiseerd. 

Wat zijn de oorzaken van eventuele 
afwijkingen? 

N.v.t. 

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele 
afwijkingen 

N.v.t. 

  

 
Risicoreserve 

      

050005  

Verloop  2020 2021 2022 2023 2024 

Saldo aanvang jaar (1)  26.201.000  21.439.000  21.439.000  21.439.000  21.439.000  

Begrote onttrekking (2)  4.702.000  -  -  -  -  

Begrote toevoeging (3)  -  -  -  -  -  

Begrote lasten programma (4)       

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)  60.000      

Begrote baten programma (6)       

Werkelijke/beoogde baten programma (7)       
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)  21.439.000  21.439.000  21.439.000  21.439.000  21.439.000  
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050005 Risicoreserve 

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke 
doelstellingen) 

De reserve is bedoeld om incidentele tegenvallers te kunnen opvangen die niet door een 
specifieke voorziening of de algemene reserve worden gedekt. Deze reserve is onderdeel van 
de totale weerstandscapaciteit en wordt betrokken bij de paragraaf weerstandsvermogen. 

Instellingsbesluit Begroting 2008 d.d. 14 november 2007 

Portefeuillehouder Cees Bijl 

Programma 7: Middelen en mensen 

Toelichting In 2020 is de Risicoreserve verlaagd met € 4.702.000,--, omdat een omvang van de 
Risicoreserve van € 21.000.000,-- voldoende is om risico's af de te dekken. 

Wat was in 2020 gepland? In 2020 was een onttrekking aan de reserve geraamd van € 4.702.000,-- omdat een omvang van 
de Risicoreserve voldoende is om risico's af de te dekken. 

Wat is in 2020 gerealiseerd? De begrote onttrekking van € 4.702.000,-- is in 2020 gerealiseerd.  Daarnaast is € 60.000,-- aan 
de reserve onttrokken als gevolg van de verhoging van het saldo van de Voorziening 
deelnemingen in verband met de waardedaling van het aandelenkapitaal van de NOM in 2020. 

Wat zijn de oorzaken van eventuele 
afwijkingen? 

n.v.t. 

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele 
afwijkingen 

Vanaf 2021  is de omvang van de Risicoreserve € 21.439.000,-- 

  

 
Bestemmingsreserves 
Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan Provinciale Staten een bepaalde bestemming 
hebben gegeven. Wanneer vanuit deze reserves bedragen beschikbaar zijn gesteld en die bedragen 
na afloop niet zijn besteed, dient in principe het overschot weer aan de betreffende 
bestemmingsreserve toegevoegd te worden, conform artikel 43 BBV. Het zijn Provinciale Staten die 
tot deze toevoegingen besluiten. Eenzelfde werkwijze geldt voor eventuele overschrijdingen. 
 
Beleid bestemmingsreserves 
Het instellen dan wel opheffen van reserves is voorbehouden aan Provinciale Staten. Ons beleid ten 
aanzien van het instellen van bestemmingsreserves is terughoudend. In de begroting zijn idealiter alle 
structurele en incidentele baten en lasten opgenomen, zodat het vormen van een 
bestemmingsreserve niet nodig is. Toch kunnen er redenen zijn om een bestemmingsreserve in te 
stellen. 
 
Voor het instellen/handhaven van bestemmingsreserves zijn de volgende criteria geformuleerd: 
- De jaarlijkse lasten voor beoogd beleid kennen een dermate onregelmatig verloop dat zonder 
reservevorming de lasten niet of nauwelijks op evenwichtige wijze over de begrotingsjaren kunnen 
worden gespreid; 
- De reserve dient ter dekking van uitgaven voor nieuw beleid in het kader van afgebakende 
projecten. 
 
Reserve beheer vaarweg Meppel-de Punt 

      

060124    

Verloop  2020 2021 2022 2023 2024 

Saldo aanvang jaar (1)  2.699.270  2.947.735  3.196.200  3.444.665  3.693.130  

Begrote onttrekking (2)  -  -  -  -  -  

Begrote toevoeging (3)  248.465  248.465  248.465  248.465  248.465  

Begrote lasten programma (4)  -  -  -  -  -  

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)  -  -  -  -  -  

Begrote baten programma (6)  -  -  -  -  -  
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Werkelijke/beoogde baten programma (7)  -  -  -  -  -  
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)  2.947.735  3.196.200  3.444.665  3.693.130  3.941.595  

 
060124 Reserve beheer vaarweg Meppel-De Punt 

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke 
doelstellingen) 

Het onderhouden van de vaarverbinding Meppel-De Punt. 

Instellingsbesluit Nota Reserves en Voorzieningen 2005 d.d. 15 juni 2005 

Portefeuillehouder Cees Bijl 

Programma 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig 

Toelichting De reserve is ingesteld om het beheer en onderhoud van de vaarweg Meppel-De Punt te 
waarborgen. Door het instellen van de reserve worden er geen extra claims op de provinciale 
middelen gelegd. Met behulp van de Brokx-Nat-systematiek wordt jaarlijks het Meerjaren 
(groot)onderhoudsplan bijgesteld, waarin de verwachte uitgaven voor het onderhoud aan de 
vaarweg worden vastgesteld.  
Vanaf 2018 wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen exploitatie van de Vaarweg 
Meppel-De Punt en de Zuidoost-Drentse vaarwegen. De begrote mutaties worden nu 
verdisconteerd met de Beleidsopgave 3.6. Het beheren en onderhouden van de vaarwegen op 
een afgesproken kwaliteitsniveau. 
In december 2020 is door PS een besluit genomen (Statenstuk 2020-968) over het 
Mobiliteitsprogramma 2021 – 2030 en het beleidskader Beheer en Onderhoud Wegen en 
Vaarwegen inclusief het Meerjaren onderhoudsprogramma 2021 – 2024. Onderdeel van dat 
besluit is de gewijzigde inzet van de reserves voor Verkeer en Vervoer. De omzetting van deze 
reserve naar de nieuwe structuur moet nog plaatsvinden. Deze is gepland in de 1e helft van 
2021. 

Wat was in 2020 gepland? In 2020 wordt de reserve alleen gemuteerd met de begrote toevoeging van € 248.465,--. De 
toevoeging is het verschil tussen begrote baten en lasten van het voormalige 
programmaonderdeel Vaarweg Meppel-De Punt.  
In het najaar van 2020 wordt onderzocht of de uitkomsten van de actualisatie van de 
meerjarenonderhoudsplanning worden meegenomen in een voorstel over de bestemming van 
het saldo van deze reserve of dat het saldo wordt ingezet voor andere doeleinden. 

Wat is in 2020 gerealiseerd? De reserve is alleen gemuteerd met de begrote storting van € 248.465,--. 

Wat zijn de oorzaken van eventuele 
afwijkingen? 

In statenstuk 2020-968 is besloten deze reserve te liquideren en het saldo over te hevelen naar 
de Reserve Groot (variabel) onderhoud. Dit zal zijn beslag krijgen in 2021. 

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele 
afwijkingen 

 

  

 
Reserve versterking economische structuur 

      

060150    

Verloop  2020 2021 2022 2023 2024 

Saldo aanvang jaar (1) 2.954.110  3.110.633  3.510.633  3.510.633  3.510.633  

Begrote onttrekking (2) 1.500.000  -  -  -  -  

Begrote toevoeging (3) 1.120.000  400.000  -  -  -  

Begrote lasten programma (4) 4.878.208  4.295.852  4.510.852  4.328.208  4.328.208  

Werkelijke/beoogde lasten programma (5) 4.372.517  4.295.852  4.510.852  4.328.208  4.328.208  

Begrote baten programma (6) -      

Werkelijke/beoogde baten programma (7) 30.832      
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)  3.110.633  3.510.633  3.510.633  3.510.633  3.510.633  

 
060150 Reserve versterking economische structuur 

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke 
doelstellingen) 

Het versterken van de sociaaleconomische structuur in Drenthe in brede zin, is gericht op de 
verwezenlijking van een duurzame economische ontwikkeling. Naast de inzet op de (nieuwe) 
nationale economische programma’s werken wij aan projecten en initiatieven die bijdragen aan 
de versterking van de economische structuur en/of de transitie naar de kenniseconomie, maar 
die buiten de reikwijdte van de nieuwe SNN-programma’s vallen. 



255 
 

Instellingsbesluit Nota Reserves en Voorzieningen 2005 d.d. 15 juni 2005 

Portefeuillehouder Henk Brink 

Programma 3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten 

Toelichting Met de Reserve VES worden schommelingen opgevangen in de exploitatie van de provincie 
voor projecten ter versterking van de economische structuur en ten behoeve van het financieel 
stimuleringsinstrumentarium gericht op het MKB. Verder wordt tot en met 2021 een bedrag van € 
400.000,-- aan deze reserve toegevoegd t.b.v. upgrading TT-circuit. 

Wat was in 2020 gepland? Voor 2020 waren primair geen onttrekkingen gepland. Via de eerste actualisatie van de 
begroting 2020 is € 1.000.000,-- aan de reserve onttrokken en beschikbaar gesteld voor de 
realisatie van een 'snelloket' Covid-19-maatregelen voor de vrijetijdssector. Daarnaast is via de 
derde actualisatie van de begroting 2020 € 500.000,-- aan deze reserve onttrokken en 
toegevoegd aan de Investeringsagenda 2020-2023 PLUS.    
Verder was in de primitieve begroting voor 2020 een storting in de reserve opgenomen van € 
400.000,--, bedoeld voor de upgrading van het TT-circuit. Via de derde actualisatie van de 
begroting 2020 hebben wij een storting in de reserve geraamd van € 200.000,--, zijnde 
verwachte onderbesteding m.b.t. projecten versterking economische structuur in 2020 en een 
storting van € 520.000,--, zijnde de overgebleven middelen uit de Stimuleringsregeling 'snelloket' 
Covid-19-maatregelen VTE Sector Drenthe. 

Wat is in 2020 gerealiseerd? De begrote toevoegingen en onttrekkingen zijn gerealiseerd. Daarnaast is een bedrag van € 
536.523,-- aan de reserve toegevoegd, omdat in 2020 de exploitatielasten lager waren en de 
exploitatiebaten hoger. 

Wat zijn de oorzaken van eventuele 
afwijkingen? 

Het voordeel wordt veroorzaakt door lagere lasten voortvloeiende uit de Subsidieregeling 
Snelloket Covid-19-maatregelen in de VTE Sector Drenthe, lagere lasten vanwege het niet 
kunnen realiseren van enkele projecten gericht op versterking economische structuur, alsook 
lagere kosten doordat een aantal incidentele subsidies lager is vastgesteld. 

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele 
afwijkingen 

N.v.t. 

  

 
Reserve Investeringen verkeer en vervoer 

      

060199    

Verloop  2020 2021 2022 2023 2024 

Saldo aanvang jaar (1) 71.795.897  73.304.818  69.011.088  66.127.309  64.861.187  

Begrote onttrekking (2) 13.972.304  12.442.533  8.979.580  5.501.848  5.254.815  

Begrote toevoeging (3) 15.125.785  8.148.803  6.095.801  4.235.726  3.822.357  

Begrote lasten programma (4) 7.451.218  12.410.277  9.987.139  9.853.990  10.201.327  

Werkelijke/beoogde lasten programma (5) 7.243.758  12.410.277  9.987.139  9.853.990  10.201.327  

Begrote baten programma (6) 84.293  -  -  -  -  

Werkelijke/beoogde baten programma's (7) 232.274      
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)  73.304.818  69.011.088  66.127.309  64.861.187  63.428.729  

 
060199 Reserve Investeringen verkeer en vervoer 

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke 
doelstellingen) 

Aanvullende dekking op de kapitaallasten van infrastructurele investeringen. 

Instellingsbesluit Nota Reserves en Voorzieningen 2005 d.d. 15 juni 2005 

Portefeuillehouder Cees Bijl 

Programma 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig 

Toelichting Geraamd zijn de onttrekkingen ter dekking van de kapitaallasten met betrekking tot investeringen 
verkeer en vervoer. Het betreffen zowel de investeringen uit de Investeringsprogramma's vanaf 
2010, als het nieuwe Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer (IVV), dat beschikbaar is 
gesteld bij de VJN 2018. De reserve is een egalisatiereserve voor dekking van kapitaallasten van 
infrastructurele investeringen. 
In december 2020 is door PS een besluit genomen (Statenstuk 2020-968) over het 
Mobiliteitsprogramma 2021 – 2030 en het beleidskader Beheer en Onderhoud Wegen en 
Vaarwegen inclusief het Meerjaren onderhoudsprogramma 2021 – 2024. Onderdeel van dat 
besluit is de gewijzigde inzet van de reserves voor Verkeer en Vervoer. De omzetting van deze 
reserve naar de nieuwe structuur moet nog plaatsvinden. Deze is gepland in de 1e helft van 
2021. 
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Wat was in 2020 gepland? In 2020 zijn de begrote (kapitaal)lasten op basis van het verwachte verloop van de investeringen 
bijgesteld. De toevoegingen en onttrekkingen zijn ten opzichte van de jaarstukken ongewijzigd 
gebleven. Momenteel wordt onderzocht of er als gevolg van vertraging van geplande 
investeringen incidentele vrijval van kapitaallasten optreedt en of deze dan vrijvallende middelen 
incidenteel voor andere doeleinden kunnen worden ingezet. 

Wat is in 2020 gerealiseerd? De geraamde lasten en baten waren respectievelijk € 7.451.218,-- en € 84.293,--. De werkelijke 
lasten en baten waren respectievelijk € 7.243.758,-- en € 232.274,-- waardoor een 
afwikkelverschil ontstaat van € 355.411,--. Dit wordt toegevoegd aan de reserve.  
In Statenstuk 2020-968 is besloten de inzet van de reserve Investeringen Verkeer en vervoer, 
bedoeld voor de dekking van kapitaallasten, te wijzigen in een reserve Mobiliteit voor de dekking 
van mobiliteitsprojecten en subsidies in het kader van verkeersveiligheid, stimulering 
fietsverkeer, openbaar vervoer, duurzaamheid en innovatie. Dit zal zijn beslag krijgen in 2021. 

Wat zijn de oorzaken van eventuele 
afwijkingen? 

De toevoeging van € 1.508.921,-- aan de reserve kan als volgt worden gespecificeerd. 
Toevoeging: 
€ 11.316.667,-- Activering uitgaven RSP ten behoeve van N34 (Emmen West) 
  € 1.163.854,-- Activering loonkosten 
     € 355.441,-- Afwikkelverschil exploitatie 
Onttrekking: 
-/- € 8.500.000,-- Bijdrage aan Investeringsagenda 
-/-    € 180.728,-- Resultaat op afschrijvingen 
-/- € 2.646.311,-- Dekking diverse kosten (basis voorjaarsnota 2020) 

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele 
afwijkingen 

 

  

 
Reserve provinciaal aandeel ILG 

      

060215    

Verloop  2020 2021 2022 2023 2024 

Saldo aanvang jaar (1) 7.967.973  7.276.020  6.328.514  5.720.257  5.685.257  

Begrote onttrekking (2) 3.927.773  1.705.076  1.079.182  63.000  -  

Begrote toevoeging (3) 3.011.974  757.570  470.925  28.000   

Begrote lasten programma (4) 1.337.476  2.064.548  4.438.041  1.824.250  -  

Werkelijke/beoogde lasten programma (5) 997.763  2.064.548  4.438.041  1.824.250   

Begrote baten programma (6) 421.677  1.117.042  3.829.784  1.789.250  -  

Werkelijke/beoogde baten programma (7) 305.810  1.117.042  3.829.784  1.789.250  -  

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)  7.276.020  6.328.514  5.720.257  5.685.257  5.685.257  

 
060215 Reserve provinciaal aandeel ILG 

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke 
doelstellingen) 

Uitvoering geven aan de afspraken in de bestuursovereenkomst met het Rijk over de realisatie 
van prestaties in het landelijk gebied. 

Instellingsbesluit Jaarstukken 2007 d.d. 4 juni 2008 

Portefeuillehouder Henk Jumelet 

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

Toelichting De doelstelling van deze reserve is de egalisatie van uitgaven en inkomsten van het 
Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG), voorloper van het Programma Natuurlijk Platteland. 
De projecten uit het ILG geven dan ook uitvoering aan doelstellingen van het Programma 
Natuurlijk Platteland. Concreet gaat het om de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland 
(NNN, voorheen EHS). De provincie is in het kader van de ILG-bestuursovereenkomst voor € 42 
miljoen harde juridische verplichtingen aangegaan, die niet meer door het rijk zijn vergoed bij de 
beëindiging daarvan. De afwikkeling van lopende ILG-projecten wordt ten laste van deze reserve 
gebracht. 

Wat was in 2020 gepland? Op basis van de prestatieovereenkomst 2020 tussen Prolander en de Provincie zijn de begrote 
onttrekkingen en stortingen geactualiseerd (voor 2020 per saldo onttrekking van € 915.799,--). 
Voor een toelichting op de afwikkeling van de projecten in het kader van het Investeringsbudget 
Landelijk Gebied (ILG) verwijzen wij naar doelstelling Afwikkelen projecten Investeringsbudget 
Landelijk Gebied (ILG) bij beleidsopgave Natuurlijk Platteland. 

Wat is in 2020 gerealiseerd? Per saldo is op doelstelling Afwikkelen projecten Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) bij 
beleidsopgave Natuurlijk Platteland een last begroot van € 915.799,--. De realisatie bedroeg per 
saldo € 691.953,--. Dit resulteerde in het reserveren van het 'overschot' van € 223.846,--. 
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Wat zijn de oorzaken van eventuele 
afwijkingen? 

Voor een toelichting op de verschillen tussen de begrote en gerealiseerde baten en lasten in de 
exploitatie verwijzen we naar doelstelling Afwikkelen projecten Investeringsbudget Landelijk 
Gebied (ILG) bij beleidsopgave Natuurlijk Platteland. 

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele 
afwijkingen 

 

  

 
Reserve Regionaal Specifiek Pakket 

      

060218    

Verloop  2020 2021 2022 2023 2024 

Saldo aanvang jaar (1)  17.225.820  10.119.639  9.769.639  11.869.639  11.869.639  

Inflatiecorrectie/rente (2)  234.259  -  -  -  -  

Begrote onttrekking (3)  25.690.212  8.995.708  -  -  -  

Begrote toevoeging (4)  16.372.780  8.645.708  2.100.000  -  -  

Begrote lasten programma (5) 6.180.000  10.545.708  2.100.000  -  -  

Werkelijke/beoogde lasten programma (6)  3.115.717  10.545.708  2.100.000   -  

Begrote baten programma (7)  6.929.235  8.645.708  2.100.000  -  -  

Werkelijke/beoogde baten programma (8)  5.841.944  8.645.708  2.100.000   -  

Saldo einde jaar (9=1+2-3+4+5-6-7+8)  10.119.639  9.769.639  11.869.639  11.869.639  11.869.639  

 
060218 Reserve Regio Specifiek Pakket 

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke 
doelstellingen) 

Het Regio Specifiek Pakket (RSP) is de katalysator voor brede, integrale stedelijke 
gebiedsontwikkelingen. Het inhoudelijke en financiële raamwerk is door uw staten in de 
Kadernota's uitvoering RSP/RSP-plus Drenthe 2009 en 2010 goedgekeurd. Met uitzondering van 
de spoorlijn Zwolle-Emmen worden de projecten in een langjarig partnerschap met de steden 
uitgevoerd. De steden Assen, Emmen en Coevorden hebben hier de ‘lead’. Provincie en 
gemeenten hebben de afgelopen periode nauw samengewerkt bij het formuleren van de 
ambities, de visie en de strategie. 

Instellingsbesluit Voorjaarsnota 2009 d.d. 14 mei 2009 

Portefeuillehouder Cees Bijl 

Programma 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig 

Toelichting Deze reserve is ingesteld voor het realiseren van RSP omdat het programma Regio Specifiek 
Pakket een tijdsperiode van 2009 tot 2020 kent. Om de meerjarige afspraken met de 
verschillende partijen te kunnen blijven uitvoeren is met ingang van 2009 deze reserve ingesteld. 
Eenmalig is destijds besloten om € 64 miljoen uit het bronvermogen, verkoop aandelen Essent, 
aan deze reserve toe te voegen. Tot dit jaar werd op basis van de IBOI rente toegekend door het 
rijk. Eind 2017 heeft het ministerie echter besloten tot een finale afrekening van de RSP 
bijdragen. Aanvankelijk zouden de rijksbetalingen voor RSP en de daaraan toegevoegde IBOI-
fractie over meerdere jaren worden uitbetaald. De afrekening van het rijk is als vooruitontvangen 
bedragen in de administratie verantwoord. Dit betreft een bedrag van circa € 19 miljoen. 

Wat was in 2020 gepland? De middelen worden ingezet voor verbetering spoor Zwolle Coevorden Emmen, Atalanta, 
Bereikbaarheid Emmen en het Ruimtelijk Economisch Programma. 

Wat is in 2020 gerealiseerd? De geplande toevoegingen en onttrekkingen zijn gerealiseerd. Daarnaast werd € 1.976.992,-- 
extra aan deze reserve toegevoegd. Het betreft het restantbudget bestemd voor het Ruimtelijk 
Economisch Programma. 

Wat zijn de oorzaken van eventuele 
afwijkingen? 

De afwijking van € 1.976.992,-- heeft te maken met het feit dat de realisatie van een beoogd 
REP-project door de complexe inhoud en externe omstandigheden langer heeft geduurd dan we 
vooraf hadden ingeschat. Deze ontwikkeling vond plaats na het moment van de laatste 
begrotingsactualisatie 2020 en is daarin derhalve niet verwerkt. We verwachten deze 
bestedingen in 2021 te realiseren. 

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele 
afwijkingen 
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Financieringsreserve 

      

060221    

Verloop  2020 2021 2022 2023 2024 

Saldo aanvang jaar (1)  79.414.117  43.998.246  41.138.246  41.138.246  41.138.246  

Begrote onttrekking (2)  55.100.000  5.100.000  -  -  -  

Begrote toevoeging (3)  19.684.129  2.240.000  -  -  -  

Begrote lasten programma (4)  -  -  -  -  -  

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)  -  -  -  -  -  

Begrote baten programma (6)  -  -  -  -  -  

Werkelijke/beoogde baten programma (7)  -  -  -  -  -  

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)  43.998.246  41.138.246  41.138.246  41.138.246  41.138.246  

 
060221 Financieringsreserve 

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke 
doelstellingen) 

Beschikbaar stellen van middelen voor cofinanciering van programma's en projecten op het 
ruimtelijk-economische gebied, om de doelstellingen die de provincie hanteert voor het 
omgevingsbeleid en het beleid inzake de regionale economie te realiseren. 

Instellingsbesluit Voorjaarsnota 2011 d.d. 14 juli 2011 

Portefeuillehouder Cees Bijl 

Programma 7: Middelen en mensen 

Toelichting De Financieringsreserve wordt toekomstgericht ingezet als dit meerjarig maatschappelijk en 
economisch rendement voor Drenthe heeft. De huidige omvang van de Financieringsreserve in 
relatie tot het meerjarig perspectief van de vrije ruimte, geeft ons naar verwachting enige 
financiële armslag om te kiezen voor extra investeringen. De keuze voor het vaststellen van een 
ondergrens van deze reserve kan in het licht van het meerjarenperspectief in latere jaren altijd 
nog worden genomen. Het principe is dat incidentele meevallers en positieve rekeningresultaten 
in de komende jaren, na het op peil brengen van de Risicoreserve en het op peil houden (€ 5 
miljoen) van de Reserve voor algemene doeleinden, worden gebruikt om de 
Financieringsreserve aan te zuiveren. 

Wat was in 2020 gepland? Voor 2020 zijn de volgende onttrekkingen geraamd: 
€ 50.000.000,-- ten behoeve van de vorming van de nieuwe Reserve Investeringsagenda 2020-
2023 
€ 5.100.000,-- ten behoeve van projecten van de investeringsagenda (via de Reserve 
investeringsagenda)  
 
Voor 2021 is volgende onttrekking geraamd: 
€ 5.100.000,-- ten behoeve van projecten van de investeringsagenda (via de Reserve 
investeringsagenda) 

Wat is in 2020 gerealiseerd? De begrote onttrekkingen aan de Financieringsreserve in 2020 hebben overeenkomstig de 
begroting plaatsgevonden. Zie hiervoor de toelichting bij ‘Wat was in 2020 gepland’. De begrote 
toevoegingen aan de Financieringsreserve, die in 2020 ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd, 
bestonden uit: toevoeging in verband met de afroming van de Risicoreserve en de Reserve voor 
algemene doeleinden ter grootte van € 10,3 miljoen (6e begrotingswijziging 2019, Statenstuk 
2019 – 909), het terugstorten van € 3,2 miljoen uit de Reserve investeringsagenda (conform 
besluitvorming bij de jaarrekening 2019, Statenstuk 2020 - 934) en de afroming van de post Vrije 
ruimte in 2020 (3e actualisatie, Statenstuk 2020 – 971) met een omvang van € 6,2 miljoen. 

Wat zijn de oorzaken van eventuele 
afwijkingen? 

 

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele 
afwijkingen 
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Reserve Vitaal Platteland 

      

060222    

Verloop  2020 2021 2022 2023 2024 

Saldo aanvang jaar (1)  1.965.617  1.696.795  705.560  286.810  236.810  

Begrote onttrekking (2)  909.985  1.818.750  418.750  50.000  -  

Begrote toevoeging (3)  600.000  827.515  -  -  -  

Begrote lasten programma (4)  2.082.500  1.750.000  1.150.000  50.000  -  

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)  1.975.472  1.750.000  1.150.000  50.000  -  

Begrote baten programma (6)  945.000  650.000  650.000  -  -  

Werkelijke/beoogde baten programma (7)  879.135  650.000  650.000  -  -  

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)  1.696.795  705.560  286.810  236.810  236.810  

 
060222 Reserve Vitaal Platteland 

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke 
doelstellingen) 

Beschikbaar stellen van middelen voor de sociaaleconomische vitalisering van het platteland en 
de versterking van de structuur van het landelijk gebied. Het is te verwachten dat een belangrijk 
deel van de middelen zal landen in de ‘krimpregio’ Zuid- en Oost-Drenthe. 

Instellingsbesluit Voorjaarsnota 2011 d.d. 14 juli 2011 

Portefeuillehouder Henk Jumelet 

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

Toelichting In 2014 is met vijf gemeenten in Zuidoost-Drenthe een actieprogramma vastgesteld voor het 
behoud en de versterking van de leefbaarheid in het gebied. Het programma loopt tot en met 
2020; de financiering biedt ruimte tot medio 2021. 

Wat was in 2020 gepland? Voor Vitaal platteland en Leader-projecten zijn nog tot en met 2023 uitgaven voorzien. Het 
grootste aandeel daarin is vanwege corona naar 2021 geschoven en betreft subsidiëring van 
deelnemende gemeenten ad € 600.000,--, alsmede het project Inzet op wonen en zorg ad € 
400.000,--. Voorts is nog een bijdrage aan de Leader-projecten voorzien van € 325.000,-- voor 
2021 en 2022. Voor de financiële afwikkeling hiervan zijn nog onttrekkingen aan de Reserve 
vitaal platteland gepland tot en met 2023. 

Wat is in 2020 gerealiseerd? In 2020 was voor € 1.050.000,-- aan lasten voorzien voor vitaal platteland. De realisatie hierop 
bedroeg 1.032.600,--. De lasten voor de Leader-projecten waren geprognosticeerd op € 
1.032.500,--. Deze bedroegen in werkelijkheid € 942.872,--. Voor de dekking uit EU-middelen, 
gemeenten en Cofinancieringsreserve Europa deed zich eveneens een iets lagere realisatie voor 
van € 65.865,--. Per saldo werd als gevolg van de Leader-projecten € 23.763,-- teruggestort in 
de reserve en voor vitaal platteland € 17.400,-- (totaal € 41.163,--). 

Wat zijn de oorzaken van eventuele 
afwijkingen? 

N.v.t. 

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele 
afwijkingen 

 

  

 
Cofinancieringsreserve Europa 

      

060223    

Verloop  2020 2021 2022 2023 2024 

Saldo aanvang jaar (1)  3.692.862  5.074.835  5.074.835  5.074.835  5.074.835  

Begrote onttrekking (2)  3.644.353  2.000.000  2.000.000  2.000.000  2.000.000  

Begrote toevoeging (3)  4.152.500  2.000.000  2.000.000  2.000.000  2.000.000  

Begrote lasten programma (4)  3.491.853  2.000.000  2.000.000  2.000.000  2.000.000  

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)  2.618.027  2.000.000  2.000.000  2.000.000  2.000.000  
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Begrote baten programma (6)       

Werkelijke/beoogde baten programma (7)       
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)  5.074.835  5.074.835  5.074.835  5.074.835  5.074.835  

 
060223 Cofinancieringsreserve Europa 

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke 
doelstellingen) 

Beschikbaar stellen van middelen voor cofinanciering van Europese programma's en projecten. 

Instellingsbesluit Nota Reserves en Voorzieningen 2012 d.d. 14 november 2012 

Portefeuillehouder Tjisse Stelpstra 

Programma 1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen heen 

Toelichting In het visiestuk “Koers in onzekere tijden” hebben wij aangegeven dat we het economisch beleid 
richten op de cofinancieringsmogelijkheden van het Europees beleid. Om in te kunnen spelen op 
de goede mogelijkheden in de nieuwe EU-periode (2014-2020), is destijds een 
Cofinancieringsreserve Europa gevormd met een startvermogen van € 24 miljoen. Goed 
inspelen op cofinancieringsmogelijkheden van Europees beleid vergt meer maatwerk. Dit 
betekent dat wij ook zelf meer actief kansen zoeken en creëren. Hiervoor is de 
Cofinancieringsreserve Europa een belangrijk middel. De ontwikkeling van (regionale) Europese 
programma's is in zichzelf een complex (onderhandelings-)proces langs vele schaakborden met 
nog wijzigende spelregels. Omvang, vorm en inhoud van de programma’s stonden in de 
beginfase dan ook nog niet vast. Destijds schatten wij in dat wanneer de provincie de Europese 
Programma's (EFRO, INTERREG, en POP) voor de periode 2014-2020 adequaat wil financieren 
(met het doel een goed resultaat voor Drenthe te behalen), een eigen inleg noodzakelijk is voor 
een programmaperiode van 7 jaar (2014-2020). Aan het begin van de Europese 
programmaperiode schatten wij in dat er een financieringsbehoefte was van € 3,1 miljoen per 
jaar. De "omzet" die daarmee wordt gerealiseerd bedraagt naar schatting € 100 miljoen, ofwel € 
14 miljoen per jaar. Wij hebben u in voorgaande begrotingen gemeld, dat, mocht duidelijk 
worden dat de cofinancieringsbehoefte (per jaar) hoger of lager uitvalt dan toen ingeschat, in de 
toekomst bijstelling nodig is. 

Wat was in 2020 gepland? In 2020 en 2021 verwachten wij beperkte uitgaven voor de Europese programmaperiode 2014-
2021. Wij voeden vanaf 2020 deze reserve ieder jaar met € 2.000.000,--. Maar dit is nog 
onvoldoende om de nieuwe programmaperiode te financieren. Wanneer meer duidelijk is over de 
benodigde hoogte, komen wij hier bij u op terug. 

Wat is in 2020 gerealiseerd? De begrote bijdrage in Europese projecten vanuit de cofinancieringsreserve bedroeg in 2020 € 
3.491.853,--. De realisatie bedraagt € 2.618.027.--. Een onderschrijding van € 873.826,--. 

Wat zijn de oorzaken van eventuele 
afwijkingen? 

Dit wordt verklaard door circa € 200.000,-- lagere uitgave dan gepland in 2020 voor Chemport 
Industry Campus Emmen. Voor circa € 150.000,-- door een aantal kleinere (EFRO) projecten die 
nog niet van start zijn gegaan. Voor circa € 500.000,-- door lagere bijdrage dan gepland voor 
Leader-projecten. 

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele 
afwijkingen 

 

  

 
Reserve opvang revolverend financieren 

      

060225  

Verloop  2020 2021 2022 2023 2024 

Saldo aanvang jaar (1)  18.693.571  18.514.571  18.514.571  18.514.571  18.514.571  

Begrote onttrekking (2)  201.500  -  -  -  -  

Begrote toevoeging (3)  22.500  -  -  -  -  

Begrote lasten programma (4)  -  -  -  -  -  

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)  -  -  -  -  -  

Begrote baten programma (6)  -  -  -  -  -  

Werkelijke/beoogde baten programma (7)  -  -  -  -  -  

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)  18.514.571  18.514.571  18.514.571  18.514.571  18.514.571  

 
060225 Reserve opvang revolverend financieren 
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Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke 
doelstellingen) 

Bij het verstrekken van revolverende middelen zijn de risico’s van de te verstrekken leningen, 
deelnemingen en garanties onvoldoende concreet om de vorming van een voorziening te 
onderbouwen. Hiervoor is deze bestemmingreserve ingesteld, die wordt gevoed vanuit de 
budgetten van de verschillende programma’s en bedoeld is om mogelijke risico's op te vangen. 
In overleg met de accountant stellen wij voor om op basis van de concrete projecten en de 
risicobeoordeling daarvan, jaarlijks in de jaarrekening een voorziening op te nemen. De lasten 
van deze voorziening worden dan gedekt uit de gevormde bestemmingsreserve. Binnen de 
reserve worden geen middelen geoormerkt. Mochten voorzieningen getroffen moeten worden 
wegens oninbaarheid o.i.d., dan moet de gehele reserve daarvoor kunnen worden 
aangesproken, voordat de risicoreserve aangesproken wordt. 

Instellingsbesluit Nota Reserves en Voorzieningen 2012 d.d. 14 november 2012 

Portefeuillehouder Cees Bijl 

Programma 7: Middelen en mensen 

Toelichting De reserve wordt gevoed door per lening of garantie het risico in te schatten, dit op geld te zetten 
en toe te voegen aan de reserve. De reserve vangt de risico's op van de totale leningen- en 
garantieportefeuille. Dit betekent dat na aflossing van de lening of beëindiging van de garantie 
de gestorte risicobijdrage in de reserve blijft. Eventueel kan, na herbeoordeling van het 
risicoprofiel van de portefeuille, worden besloten om een bedrag aan de reserve te onttrekken 
dan wel extra toe te voegen. 

Wat was in 2020 gepland? Een verdere professionalisering van het beheer van de leningen- en garantieportefeuille. 
Hieronder wordt verstaan een periodieke herbeoordeling van de risico's op leningen en 
garanties, in relatie tot de omvang van de reserve. Verder was een herijking gepland van het 
risicoprofiel van de leningen die zijn verstrekt in het kader van het programma Breedband. 

Wat is in 2020 gerealiseerd? Inmiddels worden de ontwikkelingen in de leningen- en garantieportefeuille continu gemonitord. 
Dit vindt onder andere plaats door actief debiteurenbeheer, gesprekken met leningnemers en 
herbeoordeling van de risicoprofielen. In zowel de Begroting 2021 als in deze Jaarstukken 2020 
is in de Paragraaf Financiering een overzicht opgenomen met geactualiseerde risicopercentages 
en bijbehorende bedragen ter afdekking van de risico's, in relatie tot de omvang van de reserve. 
In 2020 is er € 22.500,-- aan de reserve toegevoegd in verband met vier leningen. Deze 
leningen, samen groot € 225.000,--, zijn verstrekt als voorfinanciering van LEADER-projecten 
met een niet-economisch karakter. Daarnaast is er € 201.500,-- onttrokken aan de reserve. Bij 
aanvang van het programma Breedband is een bedrag in de reserve gestort, ter afdekking van 
risico’s van te verstrekken leningen voor de aanleg van breedbandnetwerken. Het programma is 
in 2020 afgerond, en het onbenutte bedrag van € 201.500,-- is teruggevloeid naar de Reserve 
investeringsagenda. 

Wat zijn de oorzaken van eventuele 
afwijkingen? 

 

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele 
afwijkingen 

N.v.t. 

  

 
Reserve natuurbeleid 

      

060227    

Verloop  2020 2021 2022 2023 2024 

Saldo aanvang jaar (1)  89.323.485  94.571.353  72.437.886  64.518.233  44.712.148  

Begrote onttrekking (2)  21.971.366  22.180.967  17.083.012  28.186.115  21.508.393  

Begrote toevoeging (3)  15.209.913  47.500  9.163.359  8.380.030  11.999.591  

Begrote lasten programma (4)  70.145.854  85.353.043  80.974.750  78.433.590  64.759.957  

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)  61.364.552  85.353.043  80.974.750  78.433.590  64.759.957  

Begrote baten programma (6)  16.425.549  14.748.439  24.449.222  10.023.965  7.352.516  

Werkelijke/beoogde baten programma (7)  19.653.568  14.748.439  24.449.222  10.023.965  7.352.516  

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)  94.571.353  72.437.886  64.518.233  44.712.148  35.203.346  

 
060227 Reserve natuurbeleid 

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke 
doelstellingen) 

De programmatische aanpak van het nieuwe natuurbeleid voor de onderdelen natuurbeheer, 
ontwikkelopgave nieuwe natuur en PAS mogelijk te maken. 

Instellingsbesluit Jaarstukken 2013 d.d. 28 mei 2014 

Portefeuillehouder Henk Jumelet 
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Programma 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven 

Toelichting De doelstelling van deze reserve is de egalisatie van uitgaven en inkomsten van het Programma 
Natuurlijk Platteland over de jaren tot en met 2027. Binnen dit programma vallen de 
doelstellingen inrichting nieuwe natuur, natuurherstelmaatregelen (voormalig PAS), aankoop en 
functieverandering grond, uitvoeringskosten programma (w.o. GWB (Bij12), Prolander, uitvoering 
subsidieregelingen RVO en SNN, overige uitvoeringskosten), monitoring, beheer natuur en 
landschap en agrarisch beheer. Het betreft alle nieuwe projecten vanaf 2014 (inclusief Icoon-
projecten) in het kader van het 'Natuurpact'. In het kader van het Programma Natuurlijk 
Platteland zijn inspanningsafspraken gemaakt voor de realisatie van het Natuur Netwerk 
Nederland (NNN). 

Wat was in 2020 gepland? De begrote baten en lasten zijn gebaseerd op de (meerjaren) Prestatieovereenkomst 2020 met 
Prolander. Voor de baten en lasten per begrotingsdoelstelling verwijzen wij naar het 
desbetreffende begrotingsonderdeel. Voor 2020 wordt per saldo een onttrekking verwacht van € 
6.759.433,--. Hierbij hoort een totaal aan lasten en baten van € 70.145.854,-- en € 16.425.549,--. 
Het gaat om alle laten en baten van de beleidsopgave Natuurlijk platteland m.u.v. de 
doelstellingen ILG, Nationale parken, versterken en behouden natuur en landschap, Mooi en 
aangenaam Drenthe. 

Wat is in 2020 gerealiseerd? De gerealiseerde lasten en baten op beleidsopgave Natuurlijk platteland met uitzondering van de 
hierboven beschreven doelen bedroegen € 61.364.552,-- respectievelijk € 19.653.568,--. Dit is € 
12.009.321,-- minder dan begroot. Het verschil wordt gestort in de egalisatie/programmareserve. 

Wat zijn de oorzaken van eventuele 
afwijkingen? 

Voor een nadere toelichting op de oorzaken voor de afwijkingen tussen realisatie en begroting 
verwijzen wij naar het desbetreffende beleidsonderdeel. 

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele 
afwijkingen 

N.v.t. 

  

 
Reserve investeringsagenda 

      

060228    

Verloop  2020 2021 2022 2023 2024 

Saldo aanvang jaar (1)  -  795.481  2.145.481  885.481  885.481  

Begrote onttrekking (2)  5.100.000  3.750.000  1.260.000  -  -  

Begrote toevoeging (3) 5.895.481  5.100.000  -  -  -  

Niet gerealiseerde onttrekking (4)       

Begrote lasten programma (5)       

Werkelijke/beoogde lasten programma (6)       

Begrote baten programma (7)       

Werkelijke/beoogde baten programma (8)       
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4+5-6-7+8)  795.481  2.145.481  885.481  885.481  885.481  

 
060228 Reserve investeringsagenda 

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke 
doelstellingen) 

De reserve investeringsagenda heeft tot doel financiële dekking te verschaffen voor die plannen 
die worden uitgewerkt op basis van de investeringsagenda. 

Instellingsbesluit Begroting 2016 d.d. 11 november 2015 

Portefeuillehouder Cees Bijl 

Programma 7: Middelen en mensen 

Toelichting De besluitvorming van de nieuwe investeringsagenda door PS is gepland in november 2020. 

Wat was in 2020 gepland? Voor 2020 is een onttrekking van € 5.100.000,-- (uitvoering van besluit in de Voorjaarsnota 2017) 
gepland en een toevoeging van € 5.895.481,--. 

Wat is in 2020 gerealiseerd? De begrote toevoegingen en onttrekkingen zijn gerealiseerd. 

Wat zijn de oorzaken van eventuele 
afwijkingen? 

N.v.t. 

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele 
afwijkingen 
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Reserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen 

      

060229    

Verloop  2020 2021 2022 2023 2024 

Saldo aanvang jaar (1)  3.906.113  5.676.394  4.692.394  4.692.394  4.692.394  

Begrote onttrekking (2)  3.088.582  3.825.751  2.841.751  2.841.751  2.841.751  

Begrote toevoeging (3)  3.743.290  2.841.751  2.841.751  2.841.751  2.841.751  

Begrote lasten programma (4)  6.968.091  8.912.717  8.128.717  8.328.717  8.528.717  

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)  5.852.518  8.912.717  8.128.717  8.328.717  8.528.717  

Begrote baten programma (6)  27.782  -  -  -  -  

Werkelijke/beoogde baten programma (7)  27.782  -  -  -  -  

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)  5.676.394  4.692.394  4.692.394  4.692.394  4.692.394  

 
060229 Reserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen 

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke 
doelstellingen) 

Aanvullende dekking op het exploitatiebudget van groot variabel onderhoud met betrekking tot 
wegen en vaarwegen. 

Instellingsbesluit Begroting 2016 d.d. 11 november 2015 

Portefeuillehouder Cees Bijl 

Programma 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig 

Toelichting De reserve is per 2016 ingesteld om schommelingen in het groot cyclisch onderhoud op te 
vangen op het gebied van wegen en vaarwegen. In deze reserve worden de overschotten van 
de jaarlijkse budgetten gestort en vinden onttrekkingen plaats wanneer deze budgetten in een 
bepaald jaar te laag zijn. In december 2020 is door PS een besluit genomen (Statenstuk 2020-
968) over het Mobiliteitsprogramma 2021 - 2030 en het beleidskader Beheer en Onderhoud 
Wegen en Vaarwegen inclusief het Meerjaren onderhoudsprogramma 2021 - 2024. Onderdeel 
van dat besluit is de gewijzigde inzet van de reserves voor Verkeer en Vervoer. De omzetting 
van deze reserve naar de nieuwe structuur moet nog plaatsvinden. Deze is gepland in de 1e 
helft van 2021. 

Wat was in 2020 gepland? In 2020 was per saldo een toevoeging aan de reserve gepland van € 654.708,--. 

Wat is in 2020 gerealiseerd? De geraamde lasten en baten bedragen respectievelijk € 6.968.091,-- en € 27.782,--. De 
realisatie bedroeg € 5.852.518,-- aan lasten en € 27.782,-- aan baten. Hierdoor ontstaat een 
afwikkelverschil van € 1.115.573,--. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve. 

Wat zijn de oorzaken van eventuele 
afwijkingen? 

Hiervoor verwijzen wij u naar de bijbehorende Beleidsopgaven 3.5 en 3.6 waarbij het gaat om 
groot (variabel) onderhoud. 

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele 
afwijkingen 

 

  

 
Reserve voormalige bdu verkeer en vervoer 

      

060230    

Verloop  2020 2021 2022 2023 2024 

Saldo aanvang jaar (1)  8.218.511  9.564.309  9.261.235  8.958.161  8.655.087  

Begrote onttrekking (2)  2.990.200  2.158.000  2.158.000  2.158.000  2.158.000  

Begrote toevoeging (3)  2.616.926  1.854.926  1.854.926  1.854.926  1.854.926  

Begrote lasten programma (4)  31.068.461  31.479.326  31.959.421  32.610.283  33.337.783  

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)  29.381.437  31.479.326  31.959.421  32.610.283  33.337.783  

Begrote baten programma (6)  -      
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Werkelijke/beoogde baten programma (7)  32.048      
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)  9.564.309  9.261.235  8.958.161  8.655.087  8.352.013  

 
060230 Reserve voormalige bdu verkeer en vervoer 

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke 
doelstellingen) 

Aanvulling op de dekking van de lasten in de exploitatie met betrekking tot verkeer en vervoer, 
die voorheen werden gedekt via de Brede doeluitkering Verkeer en Vervoer. 

Instellingsbesluit Begroting 2016 d.d. 11 november 2015 

Portefeuillehouder Cees Bijl 

Programma 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig 

Toelichting Met ingang van 2016 is de specifieke uitkering Brede doeluitkering Verkeer en Vervoer vervallen. 
In de plaats hiervan ontving de provincie een decentralisatie-uitkering verkeer en vervoer. Vanaf 
2017 is deze uitkering overgegaan in het provinciefonds en hiermee zijn dit algemene middelen 
geworden. Nu deze specifieke uitkering is vervallen kunnen fluctuaties in de uitgaven binnen dit 
onderdeel niet meer op de balans onder overlopende passiva Rijksmiddelen gereserveerd 
worden en is deze reserve specifiek voor de budgetten openbaar vervoer, gedragsbeïnvloeding 
en infraprojecten ingesteld om de fluctuaties te kunnen opvangen. De indexatie van de bijdragen 
aan het openbaar vervoer komen ten laste van de algemene middelen, andere fluctuaties lopen 
via deze reserve. 
In december 2020 is door PS een besluit genomen (Statenstuk 2020-968) over het 
Mobiliteitsprogramma 2021 – 2030 en het beleidskader Beheer en Onderhoud Wegen en 
Vaarwegen inclusief het Meerjaren onderhoudsprogramma 2021 – 2024. Onderdeel van dat 
besluit is de gewijzigde inzet van de reserves voor Verkeer en Vervoer. De omzetting van deze 
reserve naar de nieuwe structuur moet nog plaatsvinden. Deze is gepland in de 1e helft van 
2021. 

Wat was in 2020 gepland? In 2020 zijn een toevoeging van € 2.616.926,-- en een onttrekking van € 2.990.200,-- begroot. 
Per saldo komt dit uit op een onttrekking van € 373.274,--. 

Wat is in 2020 gerealiseerd? De geraamde lasten bedragen € 31.068.461,--. De realisatie bedroeg aan lasten € 29.381.437,-- 
en aan baten € 32.048,--. Hierdoor ontstaat een afwikkelverschil van € 1.719.072,--. Dit bedrag 
wordt toegevoegd aan de reserve. 

Wat zijn de oorzaken van eventuele 
afwijkingen? 

De afwijking tussen de begrote en de gerealiseerde onttrekkingen van € 1.719.072,-- betreft 
voornamelijk de vrijval van meerdere verplichtingen ad circa € 1,3 miljoen (zie Beleidsopgave 4.1 
Goede doorstroming en verkeersveilige infrastructuur). 

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele 
afwijkingen 

 

  

 
Reserve Investeringsbijdrage Groningen Airport Eelde 

      

060231    

Verloop  2020 2021 2022 2023 2024 

Saldo aanvang jaar (1)  9.758.189  8.673.189  7.588.189  6.503.189  5.418.189  

Begrote onttrekking (2)  1.585.000  1.085.000  1.085.000  1.085.000  1.085.000  

Begrote toevoeging (3)  500.000  -  -  -  -  

Begrote lasten programma (4)  1.585.000  1.085.000  1.085.000  1.085.000  1.085.000  

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)  1.585.000  1.085.000  1.085.000  1.085.000  1.085.000  

Begrote baten programma (6)       

Werkelijke/beoogde baten programma (7)       
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)  8.673.189  7.588.189  6.503.189  5.418.189  4.333.189  

 
060231 Reserve Investeringsbijdrage Groningen Airpo rt Eelde 

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke 
doelstellingen) 

Versterkte (inter)nationale verbindingen over spoor, weg, water en door de lucht. 

Instellingsbesluit Statenstuk 2017-793 Toekomst Groningen Airport Eelde-Uitwerking beleidskeuze 'Investeren' 12 
juli 2017 

Portefeuillehouder Cees Bijl 
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Programma 3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten 

Toelichting Deze reserve is ingesteld omdat de investeringsbijdrage niet gelijkmatig over de periode van tien 
jaar zal zijn verdeeld. Zo is ten aanzien van de vergoeding van NEDAB-kosten uitgegaan van 
een gemiddelde van € 3 miljoen per jaar (ons aandeel daarvan is 30%), maar zal de 
daadwerkelijke vergoeding kunnen fluctueren. Voor het ROF en de capaciteitsinvesteringen 
geldt dat de middelen daadwerkelijk beschikbaar worden gesteld op het moment dat zij benodigd 
zijn. Flexibiliteit is daarom geboden. Bovendien bieden wij op deze manier een duidelijk 
afgebakend financieel kader voor de inzet van de investeringsbijdrage met het oog op de te 
verstrekken garantstelling ten behoeve van de aanvraag Luchthavenbesluit. 
De middelen worden gebruikt om de komende tien jaren in te zetten voor de vergoeding van 
kosten voor NEDAB in de periode 2017-2026, vermogensvorming binnen het ROF en de 
financiering van capaciteitsinvesteringen. 

Wat was in 2020 gepland? In 2020 is een onttrekking van € 1.585.000,-- geraamd voor NEDAB-vergoedingen en de te 
betalen bijdrage aan de gemeente Assen inzake ondersteuning Groningen Airport Eelde. In de 
loop van 2020 bleek dat een deel van de geraamde NEDAB-vergoeding niet wordt besteed. Om 
die reden is in de Bestuursrapportage 2020 voorgesteld een storting in de reserve te ramen van 
€ 500.000,--. 

Wat is in 2020 gerealiseerd? De begrote stortingen en onttrekkingen zijn gerealiseerd. 

Wat zijn de oorzaken van eventuele 
afwijkingen? 

N.v.t. 

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele 
afwijkingen 

N.v.t. 

  

 
Reserve uitvoering generatiepact 

      

060232    

Verloop  2020 2021 2022 2023 2024 

Saldo aanvang jaar (1)  2.438.637  2.696.874  2.138.142  1.663.410  1.307.678  

Begrote onttrekking (2)  858.600  809.000  725.000  606.000  494.000  

Begrote toevoeging (3)  935.268  250.268  250.268  250.268  250.268  

Begrote lasten programma (4)  1.108.600  909.000  725.000  606.000  494.000  

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)  927.031  909.000  725.000  606.000  494.000  

Begrote baten programma (6)  935.268  250.268  250.268  250.268  250.268  

Werkelijke/beoogde baten programma (7)  935.268  250.268  250.268  250.268  250.268  
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)  2.696.874  2.138.142  1.663.410  1.307.678  1.063.946  

 
060232 Reserve Uitvoering Regeling Generatiepact 

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke 
doelstellingen) 

De kosten voortvloeiende uit het generatiepact zullen zich de komende jaren gaan voordoen. In 
het generatiepact worden afspraken gemaakt met medewerkers van zestig jaar en ouder over 
gedeeltelijk betaalde arbeidstijdreductie tot het moment van met pensioen gaan. In de begroting 
is hiervoor € 3 miljoen gereserveerd verdeeld over drie jaren. De kosten doen zich voor over een 
langere periode. 

Instellingsbesluit Statenstuk 2017-818, 5e Begrotingswijziging 2017 en 2e Begrotingswijziging 2018 

Portefeuillehouder Tjisse Stelpstra 

Programma 7: Middelen en mensen 

Toelichting Om een gezonde generatiebalans binnen de provincie te realiseren is bij de begroting 2017 een 
bedrag van € 3 miljoen ter beschikking gesteld en gereserveerd in de Reserve generatiepact. De 
loonkosten van de medewerkers die met generatiepact gaan worden vergoed door de werkgever 
volgens de formule 60% (werk), 80% (loon), 100% (pensioenopbouw). De kosten voor de 
werkgever worden gedekt uit de Reserve generatiepact. Tegenover deze onttrekking aan de 
reserve staat een jaarlijkse storting wegens de taakstellende herinvulling van de ontstane 
(lagere) vacatureruimte tegen lagere loonkosten. Per 31 december 2019 is de generatiepact-
regeling gesloten en vervangen door een duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Voor de uitvoering van 
dit beleid is voor 5 jaar een onttrekking van € 200.000,-- aan de Reserve generatiepact begroot 
(zie ook onze doelstelling 'Betrouwbaar en aantrekkelijk werkgeverschap'). In de loop van de 
komende jaren zal de deelname aan het generatiepact verminderen door pensionering. 

Wat was in 2020 gepland? In 2020 is een storting gepland van € 935.268,-- en een onttrekking van € 858.600,--. 
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Wat is in 2020 gerealiseerd? De loonkosten in 2020 als gevolg van het generatiepact waren geraamd op € 658.600,--, gedekt 
door een onttrekking aan de Reserve generatiepact. In de 3e actualisatie zijn de lonen 
geactualiseerd naar € 1.108.600,--, afgedekt door een voordeel op lonen Groen voor grijs en 
Regelingen van € 450.000,--. Uiteindelijk bedroegen de loonkosten € 927.031,--. Het verschil ad 
€ 181.569,-- is gestort in de Reserve generatiepact, samen met de autonome jaarstorting van 
250.268,-- wegens taakstelling van 10% op de formatie en 10% op de loonkosten per fte voor de 
vervanging van de medewerkers met generatiepact. Daarnaast is het restant op het budget 
duurzame inzetbaarheid ad € 685.000,-- gestort in de reserve. Aan de reserve wordt 5 jaar lang 
200.000,-- onttrokken t.b.v. dit doel. 

Wat zijn de oorzaken van eventuele 
afwijkingen? 

 

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele 
afwijkingen 

 

  

 
Reserve persoonlijk ontwikkel budget (POB) 

      

060233    

Verloop  2020 2021 2022 2023 2024 

Saldo aanvang jaar (1)  508.063  552.733  317.733  317.733  317.733  

Begrote onttrekking (2)  269.000  235.000  -  -  -  

Begrote toevoeging (3)  300.000  -  -  -  -  

Begrote lasten programma (4)  200.000  500.000  500.000  500.000  500.000  

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)  186.330  500.000  500.000  500.000  500.000  

Begrote baten programma (6)  -  -  -  -  -  

Werkelijke/beoogde baten programma (7)  -  -  -  -  -  
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)  552.733  317.733  317.733  317.733  317.733  

 
060233 Reserve Persoonlijk Ontwikkelbudget (POB) 

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke 
doelstellingen) 

De Reserve POB is bedoeld om de cao-afspraak te kunnen naleven dat medewerkers van de 
provincie Drenthe gedurende een periode van vijf jaar gebruik kunnen maken van een 
persoonlijk ontwikkelbudget (POB) van maximaal € 5.000,-- per persoon. Voor het POB is € 
500.000,-- per jaar begroot (circa € 1.000,-- per persoon per jaar). De provinciale medewerkers 
kunnen over een periode van vijf jaar gebruik maken van hun ontwikkelbudget van € 5.000,--. 
Om ervoor te zorgen dat er voldoende budget blijft om aan deze verplichting te kunnen voldoen, 
is het wenselijk de niet bestede middelen te reserveren. 

Instellingsbesluit 2e Bestuursrapportage 2018 Statenstuk 2018-853 

Portefeuillehouder Tjisse Stelpstra 

Programma 7: Middelen en mensen 

Toelichting Het budget maakt onderdeel uit van de doelstelling "Betrouwbaar en aantrekkelijk 
werkgeverschap" (prestatie 2290105/423810). 

Wat was in 2020 gepland? Per 1 januari bedroeg het saldo € 508.063,--. In de voorjaarsnota is een beroep gedaan op de 
vermoedelijke vrije ruimte in de Reserve POB voor de dekking van incidentele personele kosten 
inzake stikstof. De geraamde onttrekking in 2020 bedroeg € 269.000,--, die in 2021 € 235.000,--.  
Het budget voor POB-uitgaven in de exploitatie bedroeg € 500.000,--. Gelet op de stand van 
zaken van de uitgaven is in de 3e actualisatie € 300.000,-- van het POB-budget afgeraamd, en is 
een storting in de reserve POB bijgeraamd. 

Wat is in 2020 gerealiseerd? De realisatie op het budget POB bedroeg € 186.330,--. Begroot was (na de 3e actualisatie) 
200.000,-- Dit gaf aanleiding tot een extra storing (lees lagere onttrekking) van € 13.670,--. 

Wat zijn de oorzaken van eventuele 
afwijkingen? 

N.v.t. 

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele 
afwijkingen 
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Reserve investeringsagenda 2019-2023 

      

060234  

Verloop  2020 2021 2022 2023 2024 

Saldo aanvang jaar (1)  -  60.000.000  59.700.000  59.700.000  59.700.000  

Begrote onttrekking (2)  1.700.000  300.000  -  -  -  

Begrote toevoeging (3)  61.700.000  -  -  -  -  

Begrote lasten programma (4)  -  -  -  -  -  

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)  -  -  -  -  -  

Begrote baten programma (6)       

Werkelijke/beoogde baten programma (7)       
Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)  60.000.000  59.700.000  59.700.000  59.700.000  59.700.000  

 
060234 Reserve investeringsagenda 2019-2023 

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke 
doelstellingen) 

De reserve investeringsagenda 2019 - 2023 heeft tot doel financiële dekking te verschaffen voor 
de plannen die worden uitgewerkt op basis van de investeringsagenda. De investeringsagenda 
2019 - 2023 is in het coalitieakkoord 2019 - 2023 aangekondigd. 

Instellingsbesluit Begroting 2020 

Portefeuillehouder Cees Bijl 

Programma 9: Investeringsagenda 2019-2023 

Toelichting De besluitvorming over de nieuwe Investeringsagenda Plus 2020-2023 heeft in de 
Statenvergadering van 11 november 2020 plaats gevonden. Het totaal beschikbaar gestelde 
bedrag is vastgesteld op € 63 miljoen. 

Wat was in 2020 gepland? Het college neemt het initiatief om in gesprek te gaan met Provinciale Staten over een nieuwe 
investeringsagenda van € 50 miljoen. 
 
De geraamde toevoeging aan de reserve in 2020 bedraagt € 11,7 miljoen. 
De geraamde onttrekkingen uit de reserve in 2020 bedraagt: 
- € 1,0 miljoen voor het werkprogramma Sociale agenda; 
- € 500.000,-- aan het Noodfonds Cultuur voor het ondersteunen van kleine musea in 
Drenthe in verband met de coronacrisis; 
- € 200.000,-- voor het mobiliteitsproject Emmen-Rheine. 
 
De geraamde onttrekking uit de reserve in 2021 bedraagt: 
- € 300.000,-- voor het mobiliteitsproject Emmen-Rheine. 

Wat is in 2020 gerealiseerd? In 2020 hebben wij gezamenlijk verder invulling gegeven aan de uitwerking van de nieuwe 
Investeringsagenda. De vaststelling van de Investeringsagenda 2020-2023 is vanwege de 
coronacrisis verplaats van april 2020 naar november 2020. Hierdoor zijn we in de gelegenheid 
geweest om de Investeringsagenda nader tegen het licht van corona en de gevolgen daarvan te 
houden. Naast de eerder beschikbaar gestelde middelen van € 50 miljoen is € 13 miljoen extra 
beschikbaar gesteld. Hiermee komt het totaal beschikbaar gestelde bedrag op € 63 miljoen.In 
2020 is de Reserve Investeringsagenda 2019-2023 aangevuld met € 11,7 miljoen. De resterende 
verhoging van € 1,3 miljoen wordt gedekt uit een verrekening van provinciegrens 
overschrijdende samenwerking. Hiervoor geldt dat er in 2020 nog geen officieel besluit was van 
Overijssel. Daarom is ervoor gekozen om dit bedrag nog niet aan de reserve toe te voegen maar 
pas als de bijdrage daadwerkelijk is ontvangen. De verwachting is dat dit in de eerste helft van 
2021 plaats zal vinden. In 2020 hebben de geplande onttrekkingen en toevoegingen plaats 
gevonden. 

Wat zijn de oorzaken van eventuele 
afwijkingen? 

 

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele 
afwijkingen 
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Reserve regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe 

      

060235  

Verloop  2020 2021 2022 2023 2024 

Saldo aanvang jaar (1)  11.785.692  19.659.078  13.990.253  8.321.428  8.321.428  

Begrote onttrekking (2)  -  5.668.825  5.668.825  -  -  

Begrote toevoeging (3)  7.790.267  -  -  -  -  

Begrote lasten programma (4)  6.254.310  9.943.825  9.943.825  -  -  

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)  6.143.485  9.943.825  9.943.825  -  -  

Begrote baten programma (6)  12.269.577  2.500.000  2.500.000  -  -  

Werkelijke/beoogde baten programma (7)  12.241.871  2.500.000  2.500.000  -  -  

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)  19.659.078  13.990.253  8.321.428  8.321.428  8.321.428  

 
060235 Reserve Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe 

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke 
doelstellingen) 

De reserve vloeit voort uit de Regio Deal tussen het rijk, de provincie Drenthe en 6 gemeenten, 
waarvan 5 in Drenthe en 1 in Overijssel. De rijksmiddelen, die via een doeluitkering beschikbaar 
komen in de jaren 2019 en 2020, worden in een ander ritme ontvangen dan dat de uitgaven 
worden gedaan. De Regio Deal loopt van 2019 t/m 2022. De middelen in de reserve zijn bedoeld 
voor het realiseren van de Regio Deal. 

Instellingsbesluit Provinciale Staten Besluit 2019-880 d.d. 27 mei 2019 

Portefeuillehouder Henk Jumelet 

Programma 8: Integrale Opgaven 

Toelichting De reserve wordt gevoed met de niet bestede/begrote middelen in de exploitatie.  
Het Rijk stelt voor de Regio Deal € 19.775.300,-- (excl. btw) in twee jaartranches, 2019 en 2020, 
beschikbaar. 

Wat was in 2020 gepland? In de primitieve begroting 2020 was een toevoeging aan de Reserve Regio Deal Zuid- en Oost-
Drenthe opgenomen van € 4.719.137,--. In de 3e actualisatie van de begroting 2020 hebben wij 
een aanvullende storting in de reserve opgenomen van € 2.753.092,-- vanwege verwachte 
onderbesteding van het Regiodeal-budget in 2020 en een toevoeging van € 318.038,-- als 
gevolg van een hogere decentralisatie-uitkering n.a.v. de septembercirculaire. 

Wat is in 2020 gerealiseerd? De begrote stortingen zijn gerealiseerd. Daarnaast hebben wij in 2020 € 83.119,-- extra in de 
reserve gestort, zijnde het restantbudget Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe 2020. 

Wat zijn de oorzaken van eventuele 
afwijkingen? 

Minder ingediende subsidieaanvragen dan verwacht en onderbesteding van het budget Regio 
Deal Zuid- en Oost-Drenthe 2020. 

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele 
afwijkingen 

 

  

 
Reserve verstrekte subsidies 

      

060331 Reserve verstrekte subsidies  

Verloop  2020 2021 2022 2023 2024 

Saldo aanvang jaar (1)  -  -  -  -  -  

Begrote onttrekking (2)  -  -  -  -  -  

Begrote toevoeging (3)  -  -  -  -  -  

Begrote lasten programma (4)  -  -  -  -  -  

Werkelijke/beoogde lasten programma (5)  -  -  -  -  -  

Begrote baten programma (6)  -  -  -  -  -  

Werkelijke/beoogde baten programma (7)  -  -  -  -  -  
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Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-5-6+7)  -  -  -  -  -  

 
060331 Reserve verstrekte subsidies 

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke 
doelstellingen) 

De bestemmingsreserve Verstrekte subsidies is ingesteld om de middelen te reserveren voor 
toekomstige projectsubsidieverplichtingen die op grond van de begrotingsregels niet als last 
mogen worden verantwoord in jaar t. Het gaat om een deel van de lasten m.b.t. verstrekte 
meerjarige projectsubsidies vanaf 1 januari 2021 boven het door Provinciale Staten vastgesteld 
drempelbedrag, die betrekking hebben op jaar t+1 e.v. 

Instellingsbesluit Provinciale Staten Besluit 2020-961 d.d.2 oktober 2020 

Portefeuillehouder Cees Bijl 

Programma 7: Middelen en mensen 

Toelichting Deze reserve is ingesteld om de middelen te reserveren voor toekomstige 
projectsubsidieverplichtingen die op grond van de begrotingsregels niet als last mogen worden 
verantwoord in jaar t. 

Wat was in 2020 gepland? N.v.t. 

Wat is in 2020 gerealiseerd? N.v.t. 

Wat zijn de oorzaken van eventuele 
afwijkingen? 

 

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele 
afwijkingen 

 

  

 
Voorzieningen middelen derden 
Provinciale Staten zijn bevoegd om reserves of voorzieningen in te stellen of op te heffen. Daarbij 
wordt aangetekend dat er ten aanzien van de instelling en opheffing van voorzieningen nauwelijks 
beleidsvrijheid voor Provinciale Staten bestaat, omdat de vorming hiervan in veel gevallen verplicht 
voortvloeit uit de bepalingen uit het BBV. Voor de definitie van voorzieningen is binnen het BBV 
aansluiting gezocht bij het Burgerlijk Wetboek. Voorzieningen zijn passiefposten in de balans, die een 
schatting geven van de voorzienbare lasten in verband met risico’s en verplichtingen, waarvan de 
omvang en/of het tijdstip van optreden per balansdatum min of meer onzeker zijn, en die oorzakelijk 
samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum. 
 
Het gaat bij voorzieningen om min of meer onzekere verplichtingen die te zijner tijd tot schulden 
kunnen worden gerekend, zoals garantieverplichtingen en dergelijke. Ook kunnen voorzieningen 
betrekking hebben op verplichtingen, samenhangend met het in de tijd onregelmatig gespreid zijn van 
bepaalde kosten, zoals groot onderhoud. Voorts kunnen voorzieningen een schatting betreffen van 
de lasten voortvloeiend uit risico’s die samenhangen met de bedrijfsvoering, zoals rechtsgedingen, 
reorganisaties en dergelijke. Voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen 
van vergelijkbaar volume, bijvoorbeeld die van vakantieverlof, mogen geen voorzieningen worden 
gevormd (artikel 44 BBV). Daarnaast kunnen voorzieningen ingesteld worden om heffingen waarvan 
de besteding in wet- en regelgeving is gelimiteerd onder te brengen.  
 
Voorzieningen dienen naar beste schatting dekkend te zijn voor de achterliggende verplichtingen en 
risico’s. Ze mogen niet groter of kleiner zijn dan de verplichtingen of risico’s waarvoor ze zijn 
ingesteld. Het is daarom niet toegestaan rente toe te rekenen aan voorzieningen (artikel 45 BBV). De 
besteding van voorzieningen is de verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Staten. De uitgaven ten 
laste van voorzieningen worden namelijk al geautoriseerd bij het vormen van de voorzieningen en 
worden nadien niet opnieuw aan Provinciale Staten voorgelegd. De achterliggende gedachte is dat 
de uitgaven ten laste van de voorzieningen geen keuzevrijheid kennen en dat Provinciale Staten de 
bestemming niet meer kunnen wijzigen. Volgens het BBV moeten uitgaven rechtstreeks ten laste van 
de voorzieningen worden geboekt en lopen ze niet via de exploitatie. Als de besteding ook ten laste 
van de rekening van baten en lasten zou lopen, zou het bedrag namelijk tweemaal als last worden 
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verantwoord. De onttrekkingen worden dus rechtstreeks via de balans afgewikkeld en maken geen 
onderdeel uit van de exploitatiebegroting/rekening.  
 
De voorzieningen middelen derden zijn opgebouwd vanuit middelen die van anderen zijn ontvangen 
die specifiek besteed moeten worden. 
 
Voorziening spaarhypotheken 

      

072110    

Verloop  2020 2021 2022 2023 2024 

Saldo aanvang jaar (1)  1.211.526  1.231.670  1.112.670  993.670  874.670  

Vrijgevallen bedragen (2)  -  -  -  -  -  

Toevoegingen (3)  131.000  131.000  131.000  131.000  131.000  

Aanwendingen (4)  250.000  250.000  250.000  250.000  250.000  

Begroot saldo einde jaar (1-2+3-4)  1.092.526  1.112.670  993.670  874.670  755.670  

Begrote lasten (5)  250.000  250.000  250.000  250.000  250.000  

Werkelijke/beoogde lasten (6)  31.738  250.000  250.000  250.000  250.000  

Begrote baten programma (7)  131.000  131.000  131.000  131.000  131.000  

Werkelijke/beoogde baten (8)  51.882  131.000  131.000  131.000  131.000  

Saldo einde jaar (9=1-2+3-4+5-6-7+8)  1.231.670  1.112.670  993.670  874.670  755.670  

 
072110 Voorziening spaarhypotheken 

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke 
doelstellingen) 

Het veiligstellen van de door de provinciale medewerkers gespaarde bedragen ten behoeve van 
aflossing van hypothecaire geldleningen. 

Instellingsbesluit Nota Reserves en Voorzieningen 2005 d.d. 15 juni 2005 

Portefeuillehouder Cees Bijl 

Programma 7: Middelen en mensen 

Toelichting De voorziening is in het leven geroepen om de gespaarde middelen van medewerkers met een 
spaarhypotheek te beheren. Per 1 januari 2007 is de hypotheekregeling opgeheven. Daardoor 
zal het aantal spaarhypotheken afnemen en de hoogte van de voorziening dalen. Tot vorig jaar 
werd ervan uitgegaan dat door premie-inleg het saldo de komende jaren nog zou toenemen. 
Door aflossing in verband met verkoop van woningen en het versneld afbouwen van de 
hypothekenportefeuille kan de voorziening echter in omvang afnemen. (De stijging of daling van 
het spaarsaldo heeft voor de provincie overigens geen gevolgen, omdat de voorziening gelijk is 
aan de schuldpositie.) 
Op basis van de huidige trend stellen we de meerjarige raming bij en gaan uit van een jaarlijkse 
daling van het spaarsaldo met circa € 120.000,--. De voorziening blijft toereikend om aan de 
verplichtingen te voldoen. 

Wat was in 2020 gepland? We gaan nu uit van een premie-inleg van € 100.000,-- en een jaarlijkse daling van het 
spaarsaldo met € 150.000,--. De voorziening blijft toereikend om aan de verplichtingen te 
voldoen. 

Wat is in 2020 gerealiseerd? De geplande premie-inleg is € 76.862,-- geweest in 2020 en de aanwending van de voorziening 
€ 199.000,--. 

Wat zijn de oorzaken van eventuele 
afwijkingen? 

Door het versneld afbouwen van de hypothekenportefeuille en het natuurlijk verloop (vertrokken 
werknemers en bereiken 70 jaar) is in 2017 de besteding hoger geweest dan destijds ingeschat 
bij de begroting. Vooral de actie in 2018 voor het versneld afbouwen heeft voor zowel de 
spaarhypotheken als de andere hypotheekvormen een daling van bijna 50% van het aantal 
werknemers met hypotheken bij de provincie opgeleverd. Eind 2020 bedroeg het aantal 
spaarhypotheken nog 32. 

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele 
afwijkingen 

De voorziening blijft toereikend om aan de verplichtingen te voldoen. De berekening hiervan is 
gebaseerd op het saldo-overzicht van Nationale Nederlanden. Hier sluiten wij bij aan. 
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Voorziening monitoring voormalige stortplaatsen 

      

083185    

Verloop  2020 2021 2022 2023 2024 

Saldo aanvang jaar (1)  1.101.967  1.098.142  1.098.142  1.098.142  1.098.142  

Vrijgevallen bedragen (2)  -  -  -  -  -  

Toevoegingen (3)  -  -  -  -  -  

Aanwendingen (4)  -  -  -  -  -  

Begroot saldo einde jaar (1-2+3-4) 1.101.967  1.098.142  1.098.142  1.098.142  1.098.142  

Begrote lasten (5)  -  -  -  -  -  

Werkelijke/beoogde lasten (6)  3.825  -  -  -  -  

Begrote baten programma (7)  -  -  -  -  -  

Werkelijke/beoogde baten (8)  -  -  -  -  -  
Saldo einde jaar (9=1-2+3-4+5-6-7+8)  1.098.142  1.098.142  1.098.142  1.098.142  1.098.142  

 
083185 Voorziening monitoring voormalige stortplaat sen 

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke 
doelstellingen) 

De wettelijke taken van de provincie op het gebied van monitoring voormalige stortplaatsen 
worden gefinancierd met de opbrengst van de leemtewetheffing. De uit de leemtewetheffing 
voortvloeiende middelen hebben op grond van de Wet milieubeheer een specifiek 
bestedingsdoel en zijn om deze reden niet vrij beschikbaar. Deze middelen kunnen om die reden 
dan ook niet meer worden opgenomen als bestemmingsreserve en worden met ingang van 1 
januari 2016 als voorziening opgenomen. De leemtewetheffing is in artikel 15.44 lid 1c van de 
Wet milieubeheer opgenomen. Wettelijk is bepaald dat deze heffing uitsluitend bedoeld is voor 
inventarisatie van voormalige stortplaatsen en onderzoek en monitoring van aanwezigheid, aard 
en omvang van eventuele verontreiniging van deze stortplaatsen. Dit zal ook in de komende 
periode plaatsvinden voor de (potentiële) spoedlocaties en eventuele herontwikkelingslocaties. 
Bij het overgrote deel van de voormalige stortplaatsen heeft de bodemverontreiniging geen 
actuele risico's voor mens en milieu tot gevolg. De aanpak van deze stortplaatsen heeft daarom 
geen prioriteit.  Zoveel mogelijk vindt de aanpak plaats bij herontwikkeling. Omdat de uit de 
grondwaterheffing geïnde gelden specifiek moeten worden besteed aan de in de Waterwet 
genoemde doelen, dienen deze op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording 
provincies en gemeenten te worden opgenomen in een voorziening inzake van derden 
verkregen middelen met een specifiek bestedingsdoel (artikel 44 lid 2 BBV). 

Instellingsbesluit Bij de 1e Bestuursrapportage 2016. Dit naar aanleiding van de controle van de Jaarrekening 
2015 in verband met gewijzigde interpretatie van het BBV. 

Portefeuillehouder Tjisse Stelpstra 

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

Toelichting Wettelijk is bepaald dat deze heffing uitsluitend is bedoeld voor inventarisatie van voormalige 
stortplaatsen en onderzoek en monitoring van aanwezigheid, aard en omvang van eventuele 
verontreiniging van deze stortplaatsen. Dit zal ook in de komende periode plaatsvinden voor de 
(potentiële) spoedlocaties en eventuele herontwikkelingslocaties. 

Wat was in 2020 gepland? Er zijn geen onttrekkingen of toevoegingen gepland voor 2020. 

Wat is in 2020 gerealiseerd? In 2020 is een bedrag van € 3.825,-- ten laste van de voorziening gebracht, zijnde een bijdrage 
in kosten onderzoek waterbalans en -kwaliteit Baggelhuizerplas (2020). 

Wat zijn de oorzaken van eventuele 
afwijkingen? 

N.v.t. 

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele 
afwijkingen 

N.v.t. 

  

 
Voorziening grondwaterheffing 

      

083186    

Verloop 2020 2021 2022 2023 2024 

Saldo aanvang jaar (1)  851.625  850.440  850.440  850.440  850.440  



272 
 

Vrijgevallen bedragen (2)  -  -  -  -  -  

Toevoegingen (3)  700.000  700.000  700.000  700.000  700.000  

Aanwendingen (4)  700.000  700.000  700.000  700.000  700.000  

Begroot saldo einde jaar (1-2+3-4) 851.625  850.440  850.440  850.440  850.440  

Begrote lasten (5)  700.000  700.000  700.000  700.000  700.000  

Werkelijke/beoogde lasten (6)  805.598  700.000  700.000  700.000  700.000  

Begrote baten programma (7)  700.000  700.000  700.000  700.000  700.000  

Werkelijke/beoogde baten (8)  804.413  700.000  700.000  700.000  700.000  
Saldo einde jaar (9=1-2+3-4+5-6-7+8)  850.440  850.440  850.440  850.440  850.440  

 
083186 Voorziening Grondwaterheffing 

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke 
doelstellingen) 

De wettelijke taken van de provincie op het gebied van grondwaterbeheer worden gefinancierd 
met de opbrengst van de grondwaterheffing. De uit de grondwaterheffing voortvloeiende 
middelen hebben op grond van de Waterwet een specifiek bestedingsdoel en zijn om deze reden 
niet vrij beschikbaar. Omdat de uit de grondwaterheffing geïnde gelden specifiek moeten worden 
besteed aan de in de Waterwet genoemde doelen, dienen deze op grond van het Besluit 
Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten te worden opgenomen in een 
voorziening inzake van derden verkregen middelen met een specifiek bestedingsdoel (artikel 44 
lid 2 BBV). Deze middelen kunnen om die reden dan ook niet meer als bestemmingsreserve 
opgenomen worden en worden met ingang van 1 januari 2016 als voorziening opgenomen. 

Instellingsbesluit Bij de 1e Bestuursrapportage 2016. Dit naar aanleiding van de controle van de Jaarrekening 
2015 in verband met gewijzigde interpretatie van het BBV. 

Portefeuillehouder Hans Kuipers 

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

Toelichting De wettelijke taken van de provincie op het gebied van grondwaterbeheer worden gefinancierd 
met de opbrengst van de grondwaterheffing. De uit de grondwaterheffing voortvloeiende 
middelen hebben op grond van de Waterwet een specifiek bestedingsdoel en zijn om deze reden 
niet vrij beschikbaar. Omdat de uit de grondwaterheffing geïnde gelden specifiek moeten worden 
besteed aan de in de Waterwet genoemde doelen, dienen deze op grond van het Besluit 
Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten te worden opgenomen in een 
voorziening inzake van derden verkregen middelen met een specifiek bestedingsdoel (artikel 44 
lid 2 BBV). Deze middelen kunnen om die reden dan ook niet meer als bestemmingsreserve 
opgenomen worden en worden met ingang van 1 januari 2016 als voorziening opgenomen. 

Wat was in 2020 gepland? Een bijdrage van de Grondwaterheffing van € 700.000,-- en even hoge lasten t.b.v. regulier 
onderhoud, onderzoeken, bijdragen aan projecten en vergoeding personeelskosten wegens 
inzet provinciaal personeel. 

Wat is in 2020 gerealiseerd? De werkelijke opbrengst van de Grondwaterheffing is € 804.413,--. De werkelijke onttrekking uit 
de voorziening bedraagt € 805.598,--. Gepland waren activiteiten voor regulier onderhoud en 
beheer van het grondwatermeetnet, onderzoek en verdrogingsmonitoring natuurgebieden. 

Wat zijn de oorzaken van eventuele 
afwijkingen? 

De reguliere grondwateronttrekkingen zijn hoger dan verwacht, waardoor een hogere opbrengst 
is gerealiseerd van € 104.413,--. Tegelijkertijd vallen de kosten € 105.598,-- hoger uit, waardoor 
het saldo van de voorziening licht daalt. 

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele 
afwijkingen 

N.v.t. 

  

 
Voorzieningen ter egalisering van kosten 
De voorzieningen ter egalisatie van kosten zijn opgebouwd vanuit eigen middelen die specifiek 
besteed moeten worden (onderhoud) tot gelijkmatige verdeling van lasten. 
 
Voorziening groot onderhoud provinciehuis 

      

083173    

Verloop  2020 2021 2022 2023 2024 

Saldo aanvang jaar (1)  1.896.101  2.069.205  1.631.648  1.511.967  1.511.150  

Vrijgevallen bedragen (2)  -  -  -  -  -  

Toevoegingen (3)  339.317  339.317  339.317  339.317  339.317  
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Aanwendingen (4)  810.833  776.874  458.998  340.134  119.100  

Begroot saldo einde jaar (1-2+3-4)  1.424.585  1.631.648  1.511.967  1.511.150  1.731.367  

Begrote lasten (5)  810.833  776.874  458.998  340.134  119.100  

Werkelijke/beoogde lasten (6)  166.213  776.874  458.998  340.134  119.100  

Begrote baten programma (7)  -  -  -  -  -  

Werkelijke/beoogde baten (8)  -  -  -  -  -  
Saldo einde jaar (9=1-2+3-4+5-6-7+8)  2.069.205  1.631.648  1.511.967  1.511.150  1.731.367  

 
083173 Voorziening groot onderhoud provinciehuis 

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke 
doelstellingen) 

Voor nu en in de toekomst op een planmatige wijze werken aan een verantwoorde staat van 
bouwkundig en technisch onderhoud van het provinciehuis (alsook de bestrating en omheining) 
en daartoe de financiële middelen beschikbaar hebben. 

Instellingsbesluit Nota Reserves en Voorzieningen 2005 d.d. 15 juni 2005 

Portefeuillehouder Henk Jumelet 

Programma 7: Middelen en mensen 

Toelichting In 2012 is een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) opgesteld voor het onderhouden van het 
provinciehuis. Dit was een plan dat een periode van 25 jaar behelsde (2012-2036). Naast de 
jaarlijkse controle op uitvoering en verschuiving, is er in 2017 een actualisatie gedaan om het 
onderhoudsplan actueel te houden. Daarbij zijn alle technische en bouwkundige installaties en 
de werkzaamheden hiervoor opnieuw kritisch bekeken. De scope van het plan is weer 25 jaar 
geworden (2018-2042), waarbij de termijn met bijbehorende groot onderhoudskosten nu dus 
langer doorloopt. Ook is bij de herijking gebleken dat een aantal werkzaamheden in het MJOP 
meer het karakter hebben van dagelijks onderhoud dan groot onderhoud. Het gaat hierbij veelal 
om contracten met derden, waarbij jaarlijkse inspecties en werkzaamheden worden uitgevoerd 
als preventieve maatregelen om het object in goede werkende en veilige staat te houden. 

Wat was in 2020 gepland? Een storting in de voorziening van € 339.317,-- en daarnaast een onttrekking van € 810.833,-- 
voor de geplande groot onderhoudswerkzaamheden in 2020. Voor 2020 is een groot bedrag aan 
groot onderhoud ingepland. Het gaat dan om werkzaamheden aan het dak en onderhoud aan de 
gevel. 

Wat is in 2020 gerealiseerd? In 2020 zijn verdere stappen gezet om het provinciehuis aardgasloos te laten zijn door een 
warmtebackup-installatie te realiseren. 

Wat zijn de oorzaken van eventuele 
afwijkingen? 

Gekeken is naar de staat van het dakoverstek. Dit bleek nog van een dusdanig goede kwaliteit, 
dat is besloten het geplande onderhoud door te schuiven naar 2021. 

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele 
afwijkingen 

 

  

 
Voorziening groot onderhoud Drents Museum 

      

083177    

Verloop  2020 2021 2022 2023 2024 

Saldo aanvang jaar (1)  537.978  578.010  422.820  337.218  463.001  

Vrijgevallen bedragen (2)  -  -  -  -  -  

Toevoegingen (3)  151.128  151.128  151.128  151.128  151.128  

Aanwendingen (4)  265.130  306.318  236.730  25.345  96.843  

Begroot saldo einde jaar (1-2+3-4)  423.976  422.820  337.218  463.001  517.286  

Begrote lasten (5)  265.130  152.284  236.730  25.346  96.843  

Werkelijke/beoogde lasten (6)  111.096  152.284  236.730  25.346  96.843  

Begrote baten programma (7)  -  -  -  -  -  

Werkelijke/beoogde baten (8)  -  -  -  -  -  
Saldo einde jaar (9=1-2+3-4+5-6-7+8)  578.010  422.820  337.218  463.001  517.286  
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083177 Voorziening groot onderhoud Drents Museum 

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke 
doelstellingen) 

Voor nu en in de toekomst op een planmatige wijze werken aan een verantwoorde staat van 
bouwkundig en technisch onderhoud van het Drents Museum en daartoe de financiële middelen 
beschikbaar hebben. 

Instellingsbesluit Nota Reserves en Voorzieningen 2005 d.d. 15 juni 2005 

Portefeuillehouder Henk Jumelet 

Programma 7: Middelen en mensen 

Toelichting Evenals bij het provinciehuis wordt bij het Drents Museum sinds 2002 gewerkt met een 
meerjarenonderhoudsplan voor de gebouwen van het Drents Museum. Dit naar aanleiding van 
de verbouwing en nieuwbouw bij het Drents Museum. De planning beslaat een periode van 25 
jaar. De vermeerderingen aan deze voorziening zijn echter vastgesteld op basis van een 
inschatting van het meerjarig onderhoudsplan voor de periode 2012-2022, zoals dit in de VJN 
2011 is opgenomen. De nieuwe onderhoudsplanning voor de jaren 2012-2022 op basis van het 
vernieuwde gebouwcomplex is door een extern bureau opgesteld. De dotatie van de voorziening 
is bepaald op € 151.128,-- per jaar. Vanwege de uitbreiding en verbouwing van het Drents 
Museum in 2011 zijn (achterstallige) werkzaamheden gelijktijdig met de 
verbouwingswerkzaamheden uitgevoerd. De voorziening op basis van 10 jaar is ingesteld om 
fluctuatie in de jaarlijkse (groot) onderhoudskosten te voorkomen de eerstvolgende 10 jaar. 
Divers planmatig onderhoud op basis van het opgestelde onderhoudsplan en hetgeen vanuit 
eerdere jaren is doorgeschoven. Na 2022 zal een substantiële verhoging van planmatige 
onderhoudskosten aan de orde zijn, omdat er voor het Drents Museum geen sprake is van 
vrijvallende investeringen in de berekende onderhoudsperiode van 25 jaar.  
We hebben geen achterstallig onderhoud en actualiseren elke 5 jaar de onderhoudsplanning 
conform de BBV-voorschriften. 

Wat was in 2020 gepland? Een storting in de voorziening van € 151.128,-- en daarnaast een onttrekking van € 265.130,-- 
voor de geplande groot onderhoudswerkzaamheden in 2020. Het gaat dan om geplande 
werkzaamheden aan de inbraaksignaleringsinstallatie, brandmeldinstallatie en onderhoud 
terrein. 

Wat is in 2020 gerealiseerd? In 2020 zijn er voor € 111.096,-- werkzaamheden gedaan voor het groot onderhoud aan de 
inbraaksignaleringsinstallatie en schilderwerk aan het Drents Museum. 

Wat zijn de oorzaken van eventuele 
afwijkingen? 

Bij de beoordeling van de staat van het onderhoud van het terrein is gebleken dat het groot 
onderhoud pas in 2021 hoeft te worden uitgevoerd. Om deze reden zijn de werkzaamheden voor 
een deel doorgeschoven. 

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele 
afwijkingen 

 

  

 
Voorziening groot onderhoud Depot Drents Museum 

      

083182    

Verloop  2020 2021 2022 2023 2024 

Saldo aanvang jaar (1)  139.147  180.934  172.753  214.540  214.540  

Vrijgevallen bedragen (2)  -  -  -  -  -  

Toevoegingen (3)  41.787  41.787  41.787  41.787  41.787  

Aanwendingen (4)  4.218  49.968  -  41.787  4.336  

Begroot saldo einde jaar (1-2+3-4)  176.716  172.753  214.540  214.540  251.991  

Begrote lasten (5)  4.218  49.968  -  4.336  426  

Werkelijke/beoogde lasten (6)  -  49.968  -  4.336  426  

Begrote baten programma (7)  -  -  -  -  -  

Werkelijke/beoogde baten (8)  -  -  -  -  -  
Saldo einde jaar (9=1-2+3-4+5-6-7+8)  180.934  172.753  214.540  214.540  251.991  

 
083182 Voorziening groot onderhoud Depot Drents Mus eum 

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke 
doelstellingen) 

Voor nu en in de toekomst op een planmatige wijze werken aan een verantwoorde staat van 
bouwkundig en technisch onderhoud van het Depot Drents Museum en daartoe de financiële 
middelen beschikbaar hebben. 
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Instellingsbesluit Jaarstukken 2010 d.d. 23 mei 2011 

Portefeuillehouder Henk Jumelet 

Programma 7: Middelen en mensen 

Toelichting Net als voor het provinciehuis en het Drents Museum is op basis van een 
meerjarenonderhoudsplan voor de gebouwen van het Depot Drents Museum in 2011 een 
voorziening aangemaakt. De planning beslaat een periode van 25 jaar. De vermeerderingen aan 
deze voorziening zijn vastgesteld op basis van een inschatting op het meerjarig onderhoudsplan 
voor de periode 2012-2036. Het reguliere bedrag voor toevoeging aan de voorziening is 
vastgesteld op € 41.787,--. De voorziening is ingesteld om fluctuatie in de jaarlijkse (groot) 
onderhoudskosten te voorkomen.  
We hebben geen achterstallig onderhoud en actualiseren elke 5 jaar de onderhoudsplanning 
conform de BBV-voorschriften. 

Wat was in 2020 gepland? Een storting van € 41.787,-- en daarnaast een onttrekking van € 4.218,--. 

Wat is in 2020 gerealiseerd? in 2020 zijn geen werkzaamheden verricht voor het groot onderhoud. 

Wat zijn de oorzaken van eventuele 
afwijkingen? 

De werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2021. 

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele 
afwijkingen 

 

  

 
Voorziening groot onderhoud Huize Tetrode 

      

083187    

Verloop  2020 2021 2022 2023 2024 

Saldo aanvang jaar (1)  21.130  31.696  34.886  42.828  22.161  

Vrijgevallen bedragen (2)  -  -  -  -  -  

Toevoegingen (3)  10.565  10.565  10.565  10.565  10.565  

Aanwendingen (4)  -  7.375  2.624  31.232  1.920  

Begroot saldo einde jaar (1-2+3-4)  31.696  34.886  42.828  22.161  30.806  

Begrote lasten (5)  -  7.375  2.624  31.232  1.920  

Werkelijke/beoogde lasten (6)  -  7.375  2.624  31.232  1.920  

Begrote baten programma (7)  -  -  -  -  -  

Werkelijke/beoogde baten (8)  -  -  -  -  -  
Saldo einde jaar (9=1-2+3-4+5-6-7+8)  31.696  34.886  42.828  22.161  30.806  

 
083187 Voorziening groot onderhoud Huize Tetrode 

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke 
doelstellingen) 

Voor nu en in de toekomst op een planmatige wijze werken aan een verantwoorde staat van 
bouwkundig en technisch onderhoud van Huize Tetrode en daartoe de financiële middelen 
beschikbaar hebben. We hebben voor Huize Tetrode een aparte voorziening ingesteld omdat het 
een apart gebouw is bij het Drents Museum dat ook een andere huurder heeft. 

Instellingsbesluit 8e begrotingswijziging 2018 

Portefeuillehouder Henk Jumelet 

Programma 7: Middelen en mensen 

Toelichting In 2018 zijn de Meerjarenonderhoudsplannen van het Drents Museum, Depot Drents Museum 
en Huize Tetrode geactualiseerd. In 2017 hadden we dit al gedaan voor het provinciehuis. Bij het 
actualiseren van de MJOP’s zijn alle geplande werkzaamheden opnieuw kritisch bekeken, zijn 
de contracten die een eenjarig karakter hebben naar het dagelijks onderhoud verschoven en zijn 
na inspecties ontbrekende zaken toegevoegd. Voor Huize Tetrode is bij de 8e 
begrotingswijziging van 2018 een aparte voorziening ingesteld (voorheen zat dit bij de het 
onderhoudsplan van het Drents Museum in), omdat dit een losstaand gebouw is met ook een 
andere huurder. 

Wat was in 2020 gepland? Er zijn geen groot onderhoudswerkzaamheden voor Huize Tetrode gepland in 2020. 
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Wat is in 2020 gerealiseerd?  

Wat zijn de oorzaken van eventuele 
afwijkingen? 

 

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele 
afwijkingen 

 

  

 
Voorziening meerjaren onderhoud HHR 

      

083188    

Verloop  2020 2021 2022 2023 2024 

Saldo aanvang jaar (1)  -  52.614  5.844  42.009  94.623  

Vrijgevallen bedragen (2)  -  -  -  -  -  

Toevoegingen (3)  52.614  52.614  52.614  52.614  52.614  

Aanwendingen (4)  43.580  99.384  16.449  -  9.422  

Begroot saldo einde jaar (1-2+3-4)  9.034  5.844  42.009  94.623  137.815  

Begrote lasten (5)  43.580  99.384  16.449  -  9.422  

Werkelijke/beoogde lasten (6)  -  99.384  16.449  -  9.422  

Begrote baten programma (7)      -  

Werkelijke/beoogde baten (8)      -  
Saldo einde jaar (9=1-2+3-4+5-6-7+8)  52.614  5.844  42.009  94.623  137.815  

 
083188 Voorziening meerjaren onderhoud HHR 

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke 
doelstellingen) 

Voor nu en in de toekomst op een planmatige wijze werken aan een verantwoorde staat van 
bouwkundig en technisch onderhoud van de Health Hub Roden en daartoe de financiële 
middelen beschikbaar hebben. 

Instellingsbesluit 1e Bestuursrapportage 2020 

Portefeuillehouder Henk Jumelet 

Programma 7: Middelen en mensen 

Toelichting Net als voor het provinciehuis en Drents Museum is voor het gebouw van de Health Hub Roden 
op basis van een meerjarenonderhoudsplan een voorziening aangemaakt. De planning beslaat 
een periode van 25 jaar. De vermeerderingen aan deze voorziening zijn vastgesteld op basis 
van een inschatting op het meerjarig onderhoudsplan voor de periode 2019-2034. Het reguliere 
bedrag voor toevoeging aan de voorziening was vastgesteld op € 52.614,--. De voorziening is 
ingesteld om fluctuatie in de jaarlijkse (groot) onderhoudskosten te voorkomen. Naast de 
jaarlijkse normale controle op uitvoering wordt een actualisatie van het onderhoudsplan 
uitgevoerd. Hieruit moet blijken of er nog aanpassingen nodig zijn. We hebben geen achterstallig 
onderhoud, maar moeten ook voor de toekomst dit volgens de BBV-voorschriften borgen aan de 
hand van een actuele onderhoudsplanning die elke 5 jaar vernieuwd moet worden. 

Wat was in 2020 gepland? Een storting in de voorziening van € 52.614,-- en daarnaast een onttrekking van € 43.580,-- voor 
de geplande groot onderhoudswerkzaamheden in 2021. Het gaat dan om geplande 
werkzaamheden voor het onderhoud dak en onderhoud terrein. 

Wat is in 2020 gerealiseerd? De voor 2020 geplande werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2021. 

Wat zijn de oorzaken van eventuele 
afwijkingen? 

In 2020 is de verbouwing aan het gebouw van de Health Hub Roden afgerond. Onderdelen zijn 
meegenomen in de verbouwing, hierdoor zullen werkzaamheden voor groot onderhoud in 2021 
gaan starten. 

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele 
afwijkingen 
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Voorziening meerjaren onderhoud Steunpunten 

      

083189    

Verloop  2020 2021 2022 2023 2024 

Saldo aanvang jaar (1)  -  305.500  351.917  272.978  244.265  

Vrijgevallen bedragen (2)  -  -  -  -  -  

Toevoegingen (3)  305.500  137.500  137.500  137.500  137.500  

Aanwendingen (4)  -  91.083  216.439  166.213  119.100  

Begroot saldo einde jaar (1-2+3-4)  305.500  351.917  272.978  244.265  262.665  

Begrote lasten (5)  -  91.083  216.439  166.213  119.100  

Werkelijke/beoogde lasten (6)  -  91.083  216.439  166.213  119.100  

Begrote baten programma (7)       

Werkelijke/beoogde baten (8)       
Saldo einde jaar (9=1-2+3-4+5-6-7+8)  305.500  351.917  272.978  244.265  262.665  

 
083189 Voorziening meerjaren onderhoud Steunpunten 

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke 
doelstellingen) 

083189 Voorziening meerjaren onderhoud Steunpunten 

Instellingsbesluit 3e actualisatie 2020 

Portefeuillehouder Tjisse Stelpstra 

Programma 7: Middelen en mensen 

Toelichting Van de steunpunten is een MeerjarenOnderhoudsPlanning (MJOP) opgesteld inclusief alle 
opstallen op de steunpunten zoals bijvoorbeeld kantoor, onderhoudswerkplaats en zoutloods. In 
een MJOP staan alle technische installaties en bouwkundige zaken van het vastgoed met daarbij 
een planning wanneer en welk onderhoud nodig is en wat de kosten zullen zijn 

Wat was in 2020 gepland? In 2020 zijn geen werkzaamheden gepland voor groot onderhoud. 

Wat is in 2020 gerealiseerd? N.v.t. 

Wat zijn de oorzaken van eventuele 
afwijkingen? 

N.v.t. 

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele 
afwijkingen 

 

  

 
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en ris ico's 
De voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's zijn opgebouwd vanuit eigen middelen, 
waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten. 
 
Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) 

      

083181    

Verloop  2020 2021 2022 2023 2024 

Saldo aanvang jaar (1)  8.609.009  8.851.276  8.841.276  8.831.276  8.796.276  

Vrijgevallen bedragen (2)  -  -  -  -  -  

Toevoegingen (3)  340.000  340.000  340.000  315.000  290.000  

Aanwendingen (4)  350.000  350.000  350.000  350.000  350.000  

Begroot saldo einde jaar (1-2+3-4)  8.599.009  8.841.276  8.831.276  8.796.276  8.736.276  
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Begrote lasten (5)  350.000  350.000  350.000  350.000  350.000  

Werkelijke/beoogde lasten (6)  375.141  350.000  350.000  350.000  350.000  

Begrote baten programma (7)  340.000  340.000  340.000  315.000  290.000  

Werkelijke/beoogde baten (8)  617.408  340.000  340.000  315.000  290.000  
Saldo einde jaar (9=1-2+3-4+5-6-7+8)  8.851.276  8.841.276  8.831.276  8.796.276  8.736.276  

 
083181 Voorziening Algemene pensioenwet politieke a mbtsdragers (Appa) 

Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke 
doelstellingen) 

De provincie is voor pensioenen van (ex-)gedeputeerden eigenrisicodrager. Deze pensioenen 
zijn niet ondergebracht bij het ABP of een pensioenverzekeringsmaatschappij. De voorziening is 
ingesteld om ervoor te zorgen dat de opgebouwde pensioenrechten van (ex-)gedeputeerden ook 
daadwerkelijk kunnen worden betaald door de provincie. 

Instellingsbesluit Nota Reserves en Voorzieningen 2010 d.d. 10 november 2010 

Portefeuillehouder Tjisse Stelpstra 

Programma 7: Middelen en mensen 

Toelichting De ingehouden pensioenpremies van de huidige gedeputeerden alsmede het werkgeversdeel 
pensioenpremie voor huidige gedeputeerden worden gestort in de voorziening. Aan de 
voorziening worden de daadwerkelijk betaalde pensioenen aan voormalige Gedeputeerden of 
hun echtgenoten onttrokken. De voorziening is op peil om aan de toekomstige verplichtingen te 
voldoen. 

Wat was in 2020 gepland? Een jaarlijkse (rente) toevoeging van € 250.000,-- en daarnaast een premiestorting van € 
112.500,--. De pensioenuitkering is begroot op € 390.000,--. 

Wat is in 2020 gerealiseerd? De (rente) storting bedroeg € 494.833,--. Dat is € 244.833,-- meer dan begroot. De ingehouden 
premies bedroegen € 122.575,-- (totale storting € 372.575,--) en de uitkeringen bedroegen € 
375.141,--. 

Wat zijn de oorzaken van eventuele 
afwijkingen? 

Voor een toelichting op de hogere (rente)storting verwijzen wij naar de financiële toelichting bij 
beleidsopgave 1.4. 

Wat is het (meerjarige) effect van eventuele 
afwijkingen 
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I.2.9 Europa 

Inleiding 

In 2020 zijn in de Europese arena diverse besluiten genomen inzake de Europese begroting (het 
Meerjarig Financieel Kader), de herstelmaatregelen ten aanzien van COVID-19 pandemie (corona) en 
de ‘European Green Deal’.  
Met deze Green Deal wil de Europese Commissie inzetten op een groeistrategie die de EU moet 
transformeren in een klimaat-neutrale, circulaire, grondstof efficiënte unie. Het is een veelomvattend 
programma met voorstellen op uiteenlopende beleidsterreinen en initiatieven, zoals een klimaatwet en 
een ‘van boer tot bord’ strategie. 
De Europese kansen die mede door de bovenstaande besluiten tot stand komen, willen we benutten 
om onze Drentse beleidsdoelstellingen te realiseren. Om dit te kunnen doen, bouwen we voortdurend 
aan strategische netwerken en relaties, en ontwikkelen we Europese samenwerkingsprojecten. Bij 
deze projecten wordt steevast een provinciale EU-cofinanciering gevraagd. Door middel van een 
integrale afweging over de inzet van provinciale middelen bij Europese projecten en programma’s 
wordt gewerkt aan de realisatie van deze integrale Drentse beleidsambitie.  
 
In het jaar 2020 is des te meer duidelijk geworden dat de meerwaarde van Europese samenwerking 
voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties tot uitdrukking moet komen 
binnen onze inzet. Europa is immers van ons allemaal. Bovendien zetten wij in op het in Europese 
context zichtbaar maken van de bijdrage die Drenthe kan leveren aan Europese resultaten en 
doelstellingen en vice versa. Dit vormt niet uitsluitend onderdeel van onze Europese agenda, maar is 
ook een basisprincipe binnen de andere facetten van Public Affairs. We hebben veelvuldig integraal 
onze inzet richting Den Haag, Duitsland en Europa gepleegd.  

Wat hebben we gedaan? 

De Europese regioprogramma’s OP EFRO, INTERREG A (Duitsland-Nederland), INTERREG B 
(Noordzee), INTERREG Europe en het POP zijn in uitvoering. In april 2020 hebben we in onze 
Voortgangsrapportage Europa op hoofdlijnen bericht over de projecten die wij met behulp van 
Europese middelen financieren. De huidige programmaperiode is in 2020 ten einde gekomen.  
Samen met Groningen en Fryslân hebben we gewerkt aan de voorbereidingen voor de nieuwe 
Europese programmaperiode 2021-2027 en zijn we gezamenlijk opgetrokken in de lobby richting Den 
Haag en Brussel voor het verkrijgen van Europese middelen voor het bereiken van Noord-
Nederlandse én Drentse doelstellingen. 
 
Dat betekent dat we niet alleen hebben gewerkt aan de voorbereiding van nieuwe Europese 
programma’s maar ook met elkaar nadenken over thema’s en ontwikkelingen die kunnen leiden tot 
toekomstige projecten.  
 
Onze verantwoordelijkheid om mede bij te dragen aan de regionale cofinanciering van een aantal 
regionaal georiënteerde Europese programma’s hebben we financieel geborgd door naast de 
beleidsbudgetten een reserve EU-cofinanciering te creëren en te vullen. Met het in september 2015 
door PS vastgestelde spelregelkader zijn de spelregels en afspraken over de verantwoording van die 
reserve vastgelegd. 
 
Verder zijn we vanuit Drenthe aangehaakt op de Green Deal. Zo is in 2020 Gedeputeerde Tjisse 
Stelpstra namens zijn fractie (ECR) coördinator Green Deal binnen de commissie ENVE van het 
Comité van de Regio’s en heeft hij zijn opinie geschreven met betrekking tot het Actieplan Circulaire 
Economie. 
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II Jaarrekening 
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II.1 Het overzicht van de baten en lasten in de rek ening 2020 
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Programma  
Realisatie 2019  Primitieve 

begroting 
2020 

Begroting 2020 
na wijziging  

Realisatie 
2020 

Verschil  Voordeel /  
Nadeel 

Lasten       
1. Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen heen 16.676.476 5.695.077 7.477.048 6.584.360 892.688 V 

2. Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven 112.837.209 117.174.415 99.013.815 94.610.946 4.402.869 V 
3. Regionale economie en werkgelegenheid: kansen 
benutten 16.670.406 14.714.475 15.377.053 11.866.920 3.510.133 V 

4. Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig 55.756.344 58.155.075 58.703.977 54.640.649 4.063.328 V 

5. Klimaat en energie: op zoek naar ruimte en draagvlak 4.762.240 2.850.000 3.197.380 2.666.577 530.803 V 

6. Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig 20.286.773 23.717.323 24.211.999 23.639.042 572.957 V 

7. Middelen en mensen 22.113.899 27.962.392 28.569.741 29.246.443 -676.702 N 

8. Integrale Opgaven 2.198.411 9.943.825 6.668.310 5.848.378 819.932 V 

9. Investeringsagenda 2019-2023 0 0 1.200.000 769.182 430.818 V 

Totaal Lasten  251.301.758 260.212.582 244.419.323 229.872.498 14.546.825 V 

Baten       
1. Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen heen 379.507 12.000 12.000 27.232 15.232 V 

2. Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven 45.506.788 24.307.935 31.163.495 38.687.505 7.524.010 V 
3. Regionale economie en werkgelegenheid: kansen 
benutten 1.276.152 32.200 3.533.374 3.475.189 -58.185 N 

4. Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig 5.833.143 3.426.606 9.519.209 9.108.912 -410.297 N 

5. Klimaat en energie: op zoek naar ruimte en draagvlak -2.000 0 0 0 0  
6. Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig 3.546.380 2.621.926 1.990.926 2.859.176 868.250 V 

7. Middelen en mensen 2.799.180 14.195.218 2.094.211 2.397.400 303.189 V 

8. Integrale Opgaven 653.103 2.500.000 1.563.577 1.535.871 -27.706 N 

9. Investeringsagenda 2019-2023 0 0 0 0 0  
Totaal Baten  59.992.253 47.095.885 49.876.792 58.091.286 8.214.494 V 

       

Algemene dekkingsmiddelen (1)  
Realisatie 2019  Primitieve 

begroting 
2020 

Begroting 2020 
na wijziging  

Realisatie 
2020 

Verschil  Voordeel/  
Nadeel 

Opcenten motorrijtuigenbelasting 58.806.932 59.100.000 59.100.000 59.342.490 242.490 V 

Uitkering Provinciefonds 156.510.233 147.153.026 162.001.604 162.347.755 346.151 V 

Dividend 3.158.274 2.353.633 2.788.457 2.828.543 40.086 V 

Totaal algemene dekkingsmiddelen  218.475.439 208.606.659 223.890.061 224.518.788 628.727 V 

Kosten overhead (2) 23.173.100 27.618.020 25.507.650 23.381.216 2.126.434 V 

Bedrag van de heffing van de vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0  
Totaal saldo van baten en lasten  3.992.834 -32.128.058 3.839.880 29.356.360 25.516.479 V 

Stortingen in reserves 124.706.468 86.823.069 188.927.931 188.927.931 0  
Onttrekkingen aan reserves 137.198.558 118.951.127 185.088.051 185.088.051 0  
Per saldo mutaties bestemmingsreserves  12.492.090 32.128.058 -3.839.880 -3.839.880 0  

       
Resultaat na verrekening met reserves = Gerealiseer d 
resultaat  16.484.923 0 0 25.516.479 25.516.479 V 
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(1) Algemene dekkingsmiddelen worden verantwoord in programma 7 en zijn alleen in dit overzicht separaat gepresenteerd. 
(2) Baten en lasten m.b.t. overhead hebben betrekking op programma's en 1 en 7. Het bedrag van € 214.396,-- betreft programma 1 en € 
23.166.820,-- heeft betrekking op programma 7. 
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II.2 Toelichting op het overzicht van baten en last en in de rekening 
van 2020 
       

Programma  Realisatie 
2019 

Primitieve 
begroting 

2020 
Begroting 

2020 na 
wijziging  

Realisatie 
2020 Verschil  Voordeel/ 

Nadeel 

1. Besturen en samenwerken: kijkend over 
grenzen heen 16.560.095 5.983.385 7.785.106 6.771.525 1.013.581 V 
2. Stad en platteland: ruimte bieden en richting 
geven 67.330.421 92.866.480 67.850.320 55.923.441 11.926.879 V 
3. Regionale economie en werkgelegenheid: 
kansen benutten 15.394.253 14.682.275 11.843.679 8.391.730 3.451.949 V 

4. Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig 49.923.201 54.728.469 49.184.768 45.531.737 3.653.031 V 
5. Klimaat en energie: op zoek naar ruimte en 
draagvlak 4.764.240 2.850.000 3.197.380 2.666.577 530.803 V 
6. Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en 
veilig 16.740.393 21.095.397 22.221.073 20.779.866 1.441.207 V 
7. Middelen en mensen -176.250.745 -167.521.773 -172.226.939 -174.502.924 2.275.985 V 
8. Integrale Opgaven 1.545.308 7.443.825 5.104.733 4.312.507 792.226 V 
9. Investeringsagenda 2019-2023 0 0 1.200.000 769.182 430.818 V 
Totaal  -3.992.834 32.128.058 -3.839.880 -29.356.361 25.516.479 V 
 

Het voordelig rekeningsaldo over het boekjaar 2020 bedraagt € 25.516.479,-- Dit rekeningsaldo is 
samengesteld volgens de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Hierin is 
bepaald dat het saldo van baten en lasten, ten opzichte van de begroting, voor verrekening met 
reserves gepresenteerd dient te worden. Het betreft dan het saldo waarin de begroting inclusief 
begrotingswijzigingen heeft voorzien. Vorig jaar bedroeg het rekeningsaldo op dezelfde wijze 
berekend € 8.476.816,-- positief. 
 
Het gerealiseerde resultaat bedraagt in 2020 € 25.516.479,--. Het saldo van verrekeningen van 
budgetten die relaties hebben met reserves bedraagt in 2020 € 19.070.115,-- negatief. Per saldo 
wordt dit bedrag toegevoegd aan de reserves. Vorig jaar werd per saldo een bedrag van € 611.621,-- 
aan de reserves toegevoegd. 
 

     

Mutaties reserves  Begroting  Realisatie  Voordeel/Nadeel  Verschil  

Bijdrage aan Reserve versterking economisch structuur 1.120.000 1.656.523 N -536.523 

Bijdrage aan Reserve Investeringen Verkeer en Vervoer 15.125.785 15.481.226 N -355.441 

Bijdrage aan Reserve provinciaal aandeel ILG 3.011.974 3.235.820 N -223.846 

Bijdrage aan Reserve Regio Specifiek Pakket 16.372.780 18.349.772 N -1.976.992 

Bijdrage aan Reserve vitaal platteland 600.000 641.163 N -41.163 

Bijdrage aan Cofinancieringsreserve Europa 4.152.500 5.026.326 N -873.826 

Bijdrage aan Reserve natuurbeleid 15.209.913 27.219.235 N -12.009.322 

Bijdrage aan Reserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen 3.743.290 4.858.863 N -1.115.573 

Bijdrage aan Reserve voormalige bdu verkeer en vervoer 2.616.926 4.335.998 N -1.719.072 

Bijdrage aan Reserve uitvoering generatiepact 935.268 1.116.837 N -181.569 

Bijdrage aan Reserve persoonlijk ontwikkel budget (POB) 300.000 313.670 N -13.670 

Bijdrage aan Reserve regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe 7.790.267 7.873.386 N -83.119 
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Bijdrage van Risicoreserve -4.702.000 -4.762.000 V 60.000 
 66.276.703  85.346.819   -19.070.115 
 

Het resultaat (resultaat na verrekening met de reserves) bedraagt € 6.446.364,-- positief. Wij willen 
echter ook een aantal budgetten die in 2020 niet zijn gebruikt overhevelen naar 2021. Dat bedrag is  
€ 3.749.914,--. 

  

Omschrijving   

Uitkering Provinciefonds: decentralisatie uitkering Weerbaar bestuur 41.667 

Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw 200.000 

Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe 709.107 

Bodemsaneringen 240.000 

Aanpak nitraatuitspoeling 50.540 

Omgevingswet 45.000 

Cultuur en evenementen (noodsteun Corona 2020) 923.697 

Subtotaal 2.210.011 
  

Investeringsagenda  

  

Investeringsagenda 2016-2019  

Vitaliteitsfonds Drentse vakantieparken 34.333 

Gebiedsontwikkeling GAE 93.431 

DutchTechZone (v.h. Vierkant voor Werk) 858.894 

Culturele investeringen die leiden tot toonaangevende kwaliteit 39.851 

Asbestdaken 83.621 
  

Investeringsagenda Plus 2020-2023  

Noodfonds cultuur 367.648 

Werkplan Sociale Agenda 2020 62.125 

Subtotaal 1.539.903 
  

 3.749.914 
 

Voor het positieve resultaat ad € 2.696.450,-- dat dan ontstaat, stellen wij voor het volledige bedrag 
toevoegen aan de Financieringsreserve. 
 
In de recapitulatie die u hierna aantreft worden per programma verschillen gespecificeerd. Het betreft 
verschillen groter dan € 50.000,-- tussen de begrote saldi (na verwerking begrotingswijzigingen) 
versus de gerealiseerde saldi van diverse kostensoort binnen de programma’s en producten. 
Verschillende saldi worden verrekend met reserves. In de meest rechter kolom treft u de saldi aan per 
programma na de voorgestelde verrekening met reserves. Conform gemaakte afspraken worden 
afwijkingen ten opzichte van de begroting nog beperkt toegelicht aan het eind van de verantwoording 
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per programma. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de toelichting op de afwijkingen per 
programma zoals opgenomen in het jaarverslag. 
 
Specificatie van verschillen (groter dan € 50.000,--) tussen begrote (na wijziging) en gerealiseerde 
saldi per programma en product 

     
Programma- Beleidsopgaveomschrijving V/N Saldi programma's Verrekening specifieke 

reserves 
Saldo programma's 
na verrekening 

1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen he en     
PS: PS vervullen hun eigen rol en geven hieraan zowel binnen het (provinciaal) 
bestuur als binnen de Drentse samenleving invulling     

Fractiewerkzaamheden V  55.438   

Overige V  138.419   
Totaal PS: PS vervullen hun eigen rol en geven hier aan zowel binnen het 
(provinciaal) bestuur als binnen de Drentse samenle ving invulling  V  193.857   

CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld     

Overige V  11.394   

Totaal CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en b oegbeeld  V  11.394   

Goed openbaar bestuur in Drenthe     

Overige V  0   

Totaal Goed openbaar bestuur in Drenthe  V 0   

Versterking kwaliteit eigen openbaar bestuur     

Bijdrage aan voorziening Appa N -244.833   

Bijdragen in projecten Cofinancieringsreserve Europa V 873.826   

Overige V  71.430   

Totaal Versterking kwaliteit eigen openbaar bestuur  V 700.423   

Verbinding met de Drentse samenleving     

Advertentiekosten V  50.874   

Overige V  57.034   

Totaal Verbinding met de Drentse samenleving  V 107.908   

Totaal programma  1. Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen he en V  1.013.581   

Verrekening reserves      

Bijdrage aan Cofinancieringsreserve Europa  -873.826   

Totaal verrekening met reserves    -873.826  

Saldo programma na verrekening met reserves     139.755 
     

2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting ge ven     

Toekomstgerichte landbouw     

Afwikkeling voorgaand jaar V  88.053   
Investeringsagenda; Toekomstgerichte landbouw ontwikkelagenda 
melkveehouderij N  -739.538   

POP3 Landbouw V  187.808   

Verbetering van de landbouwstructuur V  503.385   

Bijdrage Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw V  200.000   

Bijdrage Rijk IBP vitaal platteland V  82.751   
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Overige V  62.544   
Totaal Toekomstgerichte landbouw  V 385.004   

Natuurlijk Platteland     

Uitfinanciering Natuur-overig V  223.846   

R-Realisatie EHS V  1.029.520   

Natuur algemeen V  288.493   

P-Milieukwaliteit Drenthe N  -2.521.316   

Grondverwerving en functieverandering NNN V  12.713.404   

Tijdelijke beheer grondbezit V  90.846   

Agrarisch natuurbeheer V  205.776   

Monitoring V  140.196   

Uitvoering Natuurbeschermingswet (NBW) V  69.580   

Overige N  -327.869   

Totaal Natuurlijk Platteland  V  11.912.475   

Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken     

Impuls volkshuisvesting N  -250.003   

Kosten Omgevingswet V  148.098   

Ruimtelijke kwaliteit V  222.561   

Overige V  35.900   
Totaal Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingskl imaat voor wonen en 
werken  V  156.556   

Zorgvuldig omgaan met water     

Beleidsontwikkeling Regionaal waterplan N  -136.335   

Onderzoeken grondwatersystemen N  -84.718   

Aanpak Nitraatuitspoeling V  50.540   

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar N  -420.501   

Bijdrage aan voorziening Grondwaterheffing N  -104.413   

Opbrengst grondwaterheffing V  104.413   

Overige N  -112.103   

Totaal Zorgvuldig omgaan met water  N  -703.116   
In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot 
tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen      

RUD projectkosten N  -60.232   

Bijdrage RUD V  57.574   

Bijdrage ODG N  -191.253   

Overige V  39.285   
Totaal In Drenthe behoud en verbetering van de mili eu- en 
leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van  de wettelijke 
milieueisen  V  -154.627 

  

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

    

Voorbereiden en uitvoeren overheidssaneringen door de provincie V  244.242   

Overige V  2.724   
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Totaal De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook 
voor volgende generaties hun culturele, ecologische  en economische 
kracht behouden  V  246.966 

  

Verminderen van het aantal asbestdaken in Drenthe      

Aanpak asbestdaken V  83.621   

Totaal Verminderen van het aantal asbestdaken in Dr enthe  V  83.621   

Totaal programma 2. Stad en platteland: ruimte bied en en richting geven  V  11.926.879   

Verrekening reserves      

Bijdrage aan reserve provinciaal aandeel ILG  -223.846   

Bijdrage aan reserve vitaal platteland  -41.163   

Bijdrage aan reserve natuurbeleid  -12.009.322   

Totaal verrekening met reserves    -12.274.330  

Saldo programma na verrekening met reserves     -347.451 
     

3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten      

Innovatie en digitalisering als kans     

Overige V  8.774   

Totaal Innovatie en digitalisering als kans  V  8.774   

Drenthe is dé MKB-provincie      

Bijdragen in projecten versterking economische structuur V  470.578   

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar V  53.905   

Ontvangen huur N  -70.215   

Gebiedsontwikkeling (GAE) V  88.480   

Ruimtelijk Economisch Programma V  1.940.321   

Overige V  90.373   

Totaal Drenthe is dé MKB -provincie  V  2.573.442   

(Inter)nationale en (inter)regionale kansen benutten     

DutchTechzone (v.h. Vierkant voor Werk) V  858.894   

Overige V  793   

Totaal (Inter)nationale en (inter)regionale kansen benutten  V  859.687   

Investeren in uitdagend en toekomstgericht onderwijs     

Overige V  39.695   

Totaal Investeren in uitdagend en toekomstgericht o nderwijs  V  39.695   
Zorgdragen voor een veerkrachtige een bestendige arbeidsmarkt - Iedereen doet 
mee     

Overige N  -7.278   
Totaal Zorgdragen voor een veerkrachtige een besten dige arbeidsmarkt - 
Iedereen doet mee  N  -7.278   

Vrijetijdseconomie stimuleren     

Overige N  -24.513   

Totaal Vrijetijdseconomie stimuleren  N  -24.513   
Drenthe heeft optimale fiets- en wandelvoorzieningen voor inwoners en 
bezoekers      

Overige V  2.141   
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Totaal Drenthe heeft optimale fiets- en wandelvoorz ieningen voor inwoners 
en bezoekers  V  2.141   
Totaal programma 3. Regionale economie en werkgeleg enheid: kansen 
benutten  V  3.451.949   

Verrekening reserves      

Bijdrage aan reserve versterking economisch structuur  -536.523   

Bijdrage aan Reserve Regio Specifiek Pakket  -1.976.992   

Totaal verrekening met reserves    -2.513.515  

Saldo programma na verrekening met reserves    V 938.434 
     

4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig      

Goede doorstroming en verkeersveilige infrastructuur     

Bijdragen in kosten verk.- en verv.projecten (BDU) V  1.304.935   

Beleid V  207.460   
Instandhouden van onze bestaande infrastructuur op het gebied van 
leefbaarheid, mobiliteit en bereikbaarheid V  83.529   

Zakelijke lasten V  51.521   

Schadevergoedingen V  62.047   

Zorgen voor veilige provinciale wegen N  -109.180   

Zorgen voor een duurzame leefomgeving rond de provinciale wegen V  165.022   

Instandhouden van de infrastructuur van wegen (variabel onderhoud) V  627.114   

Overige V  164.448   

Totaal Goede doorstroming en verkeersveilige infras tructuur  V  2.556.896   

Toekomstgerichte mobiliteit     

Kosten spoor Emmen Zwolle V  324.647   

Overige V  30.885   

Totaal Toekomstgerichte mobiliteit  V  355.532   

Proactief op verkeersveiligheid     

Overige V  133.542   

Totaal Proactief op verkeersveiligheid  V  133.542   

Toegankelijk via het water     
Instandhouden van onze bestaande infrastructuur van vaarwegen op het gebied 
van leefbaarheid, bereikbaarheid en mobiliteit V  76.681   

Zorgen voor een schone, gezonde en mooie leefomgeving rond de vaarwegen N  -62.683   

Instandhouden van de infrastructuur van vaarwegen (variabel onderhoud) V  466.228   

Overige V  126.835   

Totaal Toegankelijk via het water  V  607.060   

Totaal programma 4. Mobilieit en bereikbaarheid: sl im en veilig  V  3.653.031   

Verrekening reserves      

Bijdrage aan reserve Investeringen Verkeer en Vervoer  -355.441   

Bijdrage aan reserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen  -1.115.573   

Bijdrage aan reserve voormalige bdu verkeer en vervoer  -1.719.072   

Totaal verrekening met reserves    -3.190.086  

Saldo programma na verrekening met reserves    V 462.945 
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5: Klimaat en energie: op zoek naar ruimte en draag vlak      
Een bijdrage leveren aan de doelstelling van 49% CO2 reductie in 2030 (t.o.v. 
1990)     

Programma klimaat en energie N  -222.167   

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar V  752.970   
Totaal Een bijdrage leveren aan de doelstelling van  49% CO2 reductie in 
2030 (t.o.v. 1990)  V  530.803   

Totaal programma 5. Klimaat en enerigie: op zoek na ar ruimte en draagvlak  V  530.803   

Verrekening reserves      

Totaal verrekening met reserves    0  

Saldo programma na verrekening met reserves    V 530.803 
     

6: Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig      

Oog voor cultureel erfgoed     

Overige V  141.254   

Totaal Oog voor cultureel erfgoed  V  141.254   

Cultuur en evenementen     

Podiumkunsten, festivals en evenementen V  65.717   

Overige opbrengsten V  923.697   

Overige V  43.439   

Totaal Cultuur en evenementen  V  1.032.853   

Sociaal Drenthe voor iedereen     

Subsidies sociaal econ. ontwikk. en onderst. N  -237.098   

Subsidieregeling krimp en leefbaarheid V  397.500   

Overige V  127.248   

Totaal Sociaal Drenthe voor iedereen  V  287.650   

Sport en Bewegen stimuleren     

Sport subsidies N  -97.346   

Subsidieregeling Sportevenementen Drenthe V  51.988   

Overige N  -12.692   

Totaal Sport en Bewegen stimuleren  N  -58.050   

Zorg voor zorg     

Overige V  37.500   

Totaal Zorg voor zorg  V  37.500   

Totaal programma 6. Levendig en sociaal: gezond, ge lukkig en veilig  V  1.441.207   

Verrekening reserves      

Totaal verrekening met reserves    0  

Saldo programma na verrekening met reserves    V 1.441.207 
     

7: Middelen en mensen      

Een duurzaam sluitende provinciale begroting     
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Uitkering uit het Provinciefonds V  304.484   

Opbrengst opcenten op hoofdsom motorrijtuigenbelasting V  242.490   

Overige financiële middelen N  -532.300   

Overige V  76.891   

Totaal Een duurzaam sluitende provinciale begroting  V  91.564   

Bedrijfsvoering Documentaire informatievoorziening     

Overige V  14.305   

Totaal Bedrijfsvoering Documentaire informatievoorz iening  V  14.305   

Bedrijfsvoering Financiën en Control     

Overige V  19.289   

Totaal Bedrijfsvoering Financiën en Control  V  19.289   

Bedrijfsvoering Informatievoorziening en automatisering     

Informatiearchitectuur - Applicaties N  -68.343   

I-beleid en Architectuur V  77.402   

Dienstverlening Drents Museum N  -59.535   

Overige V  1.801   

Totaal Bedrijfsvoering Informatievoorziening en aut omatisering  N  -48.675   

Bedrijfsvoering Inkoop     

Overige N  -18   

Totaal Bedrijfsvoering Inkoop  N  -18   

Bedrijfsvoering Personeel en organisatie     

Duurzame inzetbaarheid V  203.246   

Concernopleidingen V  80.540   

Organisatieontwikkeling V  205.773   

Overige V  70.587   

Totaal Bedrijfsvoering Personeel en organisatie  V  560.145   

Bedrijfsvoering Personele inzet     

Directe personele inzet  N  -227.613   

Bijdrage derden in salariskosten V  391.263   

Inzet ondersteunend personeel V  44.822   

Overige opbrengsten V  128.092   

Doorbelasting personele kosten naar projecten V  1.159.418   

loonvergoeding DVO Prolander N  -119.589   

Bijdrage derden in salariskosten V  159.203   

Overige N  -86.856   

Totaal Bedrijfsvoering Personele inzet  V  1.448.739   

Bedrijfsvoering Facilitaire zaken en Huisvesting     

Bodediensten V  53.373   

Vergaderservice en evenementen V  76.439   

Doorberekende kosten N  -61.393   

Kantoorbenodigdheden N  -94.142   

Overige V  216.360   
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Totaal Bedrijfsvoering Facilitaire zaken en Huisves ting  V  190.637   

Totaal programma  7. Mensen en middelen  V  2.275.985   

Verrekening reserves      

Bijdrage aan reserve uitvoering generatiepact  -181.569   

Bijdrage aan de reserve Reserve persoonlijk ontwikkel budget (POB)  -13.670   

Bijdrage van Risicoreserve  60.000   

Totaal verrekening met reserves    -135.239  

Saldo programma na verrekening met reserves    V 2.140.746 
     

8: Integrale Opgaven      

Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe     

RD ZO-Drenthe: Werken V  141.512   

RD ZO-Drenthe: Welzijn N  -59.100   

Uitvoering provincie Drenthe Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe V  709.107   

Overige V  707   

Totaal Regiodeal Zuid - en Oost -Drenthe  V  792.226   

Totaal programma 8. Integrale Opgaven  V  792.226   

Verrekening reserves      

Bijdrage aan Reserve regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe  -83.119   

Totaal verrekening met reserves    -83.119  

Saldo programma na verrekening met reserves    V 709.107 
     

9: Investeringsagenda 2019 -2023     

Mobiliteit     

Overige V  1.045   

Totaal Mobiliteit  V  1.045   

Sociale agenda     

Werkplan 2020 sociale agenda V  62.125   

Totaal Sociale agenda  V  62.125   

Cultuur en erfgoed     

Noodfonds Cultuur V  367.648   

Totaal Cultuur en erfgoed  V  367.648   

Totaal Programma 9. Investeringsagenda 2019 -2023 V  430.818   

Verrekening reserves      

Totaal verrekening met reserves    0  

Saldo programma na verrekening met reserves    V 430.818 
     

Totale saldo jaarrekening, resultaat voor mutaties in reserves  V 25.516.479   
     

Mutaties reserves      
     



293 
 

Bijdrage aan Reserve versterking economisch structuur N  -536.523   

Bijdrage aan Reserve Investeringen Verkeer en Vervoer N  -355.441   

Bijdrage aan Reserve uitvoering generatiepact N  -181.569   

Bijdrage aan Reserve persoonlijk ontwikkel budget (POB) N  -13.670   

Bijdrage aan Reserve provinciaal aandeel ILG N  -223.846   

Bijdrage aan Reserve Regio Specifiek Pakket N  -1.976.992   

Bijdrage aan Reserve vitaal platteland N  -41.163   

Bijdrage aan Cofinancieringsreserve Europa N  -873.826   

Bijdrage aan Reserve natuurbeleid N  -12.009.322   

Bijdrage aan Reserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen N  -1.115.573   

Bijdrage aan Reserve voormalige bdu verkeer en vervoer N  -1.719.072   

Bijdrage aan Reserve regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe N  -83.119   

Bijdrage van Risicoreserve V  60.000   

Totaal Inzicht in de ontwikkeling van reserves en v oorzieningen   N  -19.070.115  
     

Totaal saldo jaarrekening, resultaat na verrekening  met reserves    V 6.446.364 
 

Overzicht algemene dekkingsmiddelen 

     
Omschrijving Begroting voor 

wijziging 
Begroting na 

wijziging 
Realisatie 2020 

 

Algemene dekkingsmiddelen:  Baten  Baten  Baten  Verschil  
 € € € € 
Opcenten motorrijtuigenbelasting 59.100.000 59.100.000 59.342.490 242.490 
Uitkering Provinciefonds 147.153.026 162.001.604 162.347.755 346.151 
Dividend 2.353.633 2.788.457 2.828.543 40.086 
Saldo van de financieringsfunctie  208.606.659 223.890.061 224.518.788 628.727 
Totaal algemene dekkingsmiddelen  208.606.659 223.890.061 224.518.788 628.727 
 

Kosten van de overhead 
 
Overheadkosten betreffen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de 
medewerkers in het primaire proces. Deze kosten zijn verantwoord in programma 1. Besturen en 
samenwerken: kijkend over grenzen heen en programma 7. Middelen en mensen. Deze kosten zijn 
niet toegerekend aan grondexploitaties, investeringen en/of dotaties aan voorzieningen ter dekking 
van groot onderhoud. 

Opbrengst opcenten op hoofdsom motorrijtuigenbelast ing 

Het totaal aan verantwoorde opbrengsten voor motorrijtuigenbelasting bedroeg € 59.342.490,--. 
Volledigheidshalve vermelden we dat er een onzekerheid bestaat op de volledige inning van de 
opcenten motorrijtuigenbelasting net als dat in andere jaren ook het geval was. De wetgever heeft 
bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van de opcenten motorrijtuigenbelasting wordt 
uitgevoerd door de Belastingdienst. De informatie van de Belastingdienst is ontoereikend om als 
provincie de juistheid en volledigheid van de opbrengsten op voertuigniveau te kunnen vaststellen. 



294 
 

Door de systematiek te kiezen van de berekening, oplegging en incasso door de Belastingdienst, heeft 
de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de 
opcenten motorrijtuigenbelasting geen provinciale verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de 
provincies geen zekerheid omtrent omvang en hoogte van de opbrengst opcenten 
motorrijtuigenbelasting kan worden verkregen. 
 
Hierna wordt een toelichting gegeven op diverse aspecten van het overzicht van baten en lasten. 
 
Algemene uitkeringen 
 
Van alle gemeenten en provincies wordt verwacht dat in de jaarrekening over het verslagjaar t de 
gemeentefonds- respectievelijk provinciefondsuitkering wordt opgenomen conform de in jaar t laatst 
gepubliceerde accresmededeling. Doorgaans is deze accresmededeling opgenomen in de 
septembercirculaire. De gevolgen van het bijgestelde accres zoals opgenomen in de meicirculaire van 
het verslagjaar t+1 worden verantwoord in de jaarrekening van het op het verslagjaar volgende 
boekjaar. 
 
In de Jaarrekening 2020 wordt de uitkering uit het provinciefonds verantwoord naar de stand van de 
decembercirculaire provinciefonds 2020. 
Deze houdt in dat voor 2020 uitgegaan wordt van: 
-  Een algemene uitkering uit het provinciefonds van  € 143.695.945,-- 
-  Decentralisatie-uitkeringen ter hoogte van in totaal   €   18.541.482,-- 
-  Een afrekening over 2019 van in totaal     €        110.328,-- 
-  Totaal:        € 162.347.755,-- 
 
Dividend 
 
Dividenden zijn verantwoord in het jaar waarin het besluit tot toekenning van het dividend door de 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is genomen. In de praktijk betekent 
dit dat in de Jaarrekening 2020 de dividenden over 2019 zijn verantwoord, waarover in 2020 het 
besluit tot vaststelling en uitkering is genomen. Hieronder staat een specificatie van de ontvangen 
dividenden. 

          
Omschrijving Begroting voor wijziging Begroting na wijziging Realisatie 2020 

Algemene 
dekkingsmiddelen:  Baten  Lasten  Saldo  Baten  Lasten  Saldo  Baten  Lasten  Saldo  
‒ uit hoofde van 
kapitaalverstrekkingen aan 
deelnemingen          

- NV 
Waterleidingmaatschappij 
Drenthe 

2.721 0 2.721 2.721 0 2.721 0 0 -2.721 
- Enexis 

2.250.000 0 2.250.000 2.674.294 0 2.674.294 2.679.092 0 4.798 
- BNG 

100.912 0 100.912 111.442 0 111.442 111.443 0 1 
- Nederlandse 
Waterschapsbank 0 0 0 0 0 0 38.008 0 38.008 

Totaal dividend  2.353.633 0 2.353.633 2.788.457 0 2.788.457 2.828.543 0 40.086 
 

Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelastin gheffing 
 
Op 1 januari 2016 is de Wet Vpb-plicht overheidsondernemingen ingevoerd, waardoor een groot 
aantal directe en indirecte overheidsondernemingen onder voorwaarden belastingplichtig voor de 
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vennootschapsbelasting (Vpb) zijn geworden. Provincies, gemeenten en hun gemeenschappelijke 
regelingen met rechtspersoonlijkheid worden belastingplichtig, voor zover zij een fiscale onderneming 
drijven. Hetzelfde geldt voor door provincies/gemeenten beheerste stichtingen en verenigingen. Veel 
kapitaaldeelnemingen, waaronder bv’s, nv’s en coöperaties, worden zelfs belastingplichtig voor ál hun 
activiteiten. De regeling kent een aantal algemene en specifieke vrijstellingen op basis waarvan de 
Vpb-plicht mogelijk (deels) beperkt kan worden. De jaarrekening 2020 van de provincie Drenthe is de 
vijfde jaarrekening waarin de gevolgen van de invoering van de vennootschapsbelastingplicht voor 
overheidsbedrijven dienen te worden verwerkt. Op basis van een uitgevoerde inventarisatie alsmede 
een nadere analyse stelt de provincie Drenthe zich op het standpunt dat zij niet belasting- en niet 
aangifteplichtig is. Voornaamste reden hiervoor is dat naar mening van de provincie Drenthe geen 
sprake is van belastbare activiteiten. De Belastingdienst geeft niet in algemene zin een bevestiging 
van het achterwege blijven van de belastingplicht, omdat zij het recht wil behouden om een en ander 
inhoudelijk te toetsen. Vooralsnog betekent dit dat in het overzicht van baten en lasten onder het 
"bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting" een bedrag van € nihil is verantwoord. 
 
Overzicht van de aanwending van het bedrag voor onv oorzien 
 
De post onvoorzien, primitief begroot op € 500.000,--, is bij de 1e en  3e  actualisatie van de begroting 
2020 met € 478.000,-- teruggebracht tot € 22.000,-- en niet ingezet voor onvoorziene uitgaven. 
 
Grondslag verantwoording subsidielasten  
 
In de jaarrekening worden de subsidielasten verantwoord op het moment van afgifte van de 
subsidiebeschikking, tenzij de verstrekte subsidie op basis van de subsidiebeschikking expliciet is toe 
te rekenen aan een specifiek boekjaar, bijvoorbeeld: 
- een in jaar t verstrekte boekjaarsubsidie voor boekjaar t+1; of 
- een in jaar t verstrekte incidentele of projectsubsidie, waarbij uit de subsidiebeschikking 
expliciet blijkt dat deze betrekking heeft op boekjaar t+1. 
 
Handreiking 'Verantwoorden van subsidies' (Commissi e BBV) 
 
Lastneming van subsidies 
In januari 2019 heeft de Commissie BBV de handreiking 'Verantwoorden van subsidies' gepubliceerd. 
In de handreiking gaat de Commissie BBV in op de vraag wanneer de subsidie als last bij de 
subsidiegever en als bate bij de subsidieontvanger dient te worden verantwoord.  
In de handreiking geeft de Commissie BBV aan dat de verwerkingswijze afhangt van het type subsidie 
en de gestelde voorwaarden, waarbij de Commissie BBV - bij voorwaardelijke subsidieverstrekkingen 
(exploitatie- en investeringssubsidies) - duidelijk aangeeft dat de subsidielast op basis van het  
toerekeningsbeginsel verantwoord dient te worden. Dit betekent dat de subsidielast (gedeeltelijk) 
verantwoord dient te worden in het jaar waarin door de subsidieontvanger de prestatie (waarvoor de 
subsidie is verstrekt) is geleverd en (gedeeltelijk) aan de gestelde voorwaarden is voldaan.  
  
Zoals hierboven toegelicht, zijn de verstrekte (voorwaardelijke exploitatie- en investerings)subsidies in 
de jaarrekening 2020 van de provincie Drenthe verantwoord op basis van het voorzichtigheidsprincipe. 
Deze verwerkingswijze wijkt derhalve af van de verwerkingswijze zoals opgenomen in de handreiking 
'Verantwoorden van subsidies' d.d. 21 januari 2019 van de Commissie BBV.  
 
In 2019 en 2020 is overleg gevoerd met onze toezichthouder (het Ministerie van BZK), accountants en 
alle betrokken provincies om te komen tot één uniforme verwerkingswijze. Hierover is in 2020 
overeenstemming bereikt. De Commissie BBV heeft via een "vraag en antwoord" deze 
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verwerkingswijze omarmt. In de “vraag en antwoord” wordt een grondslag voor de verwerking en 
verantwoording van subsidielasten beschreven die past binnen het stelsel van baten en lasten, 
tegemoet komt aan het vereiste inzicht voor met name Provinciale Staten en niet leidt tot onnodige 
administratieve lasten (bij zowel subsidievertrekkers als -ontvangers). Dit nieuwe stelsel treedt met 
ingang van 1 januari 2021 in werking (zonder terugwerkende kracht). Het Ministerie van BZK heeft in 
de decembercirculaire 2019 toestemming gegeven tot dat moment de thans gehanteerde methoden 
van verwerking door de provincies toe te staan. 
  
Dit betekent dat in de jaarrekening 2021 een stelselwijziging voor de verantwoording van de 
subsidielasten plaats dient te vinden, om te voldoen aan de “vraag en antwoord” voor verwerking en 
verantwoording van subsidielasten door de commissie BBV. Naar verwachting zal de post nog te 
ontvangen facturen op basis van de nieuwe verwerkingswijze lager uitvallen en het eigen vermogen 
hoger. De daadwerkelijke financiële impact kan - vanwege het ontbreken van de benodigde informatie 
- op dit moment echter nog niet worden bepaald. 
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II.3 Balans per 31 december 2020 
(voor bestemming van het gerealiseerde resultaat) 
 

 31-12-2020 31-12-2019 
ACTIVA (in duizenden euro ’s)   

Vaste activa    

Immateriële vaste activa    

Bijdragen aan activa in eigendom van derden 11.746  11.713  

Totaal immateriële vaste activa  11.746  11.713  

Materiële vaste activa    

Investeringen met een economisch nut 49.197  39.244  

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 144.034  118.826  

Totaal materiële vaste activa  193.232  158.070  

Financiële vaste activa    

Kapitaalverstrekkingen aan:   

- deelnemingen 28.735  25.827  

Leningen aan:   

- openbare lichamen (artikel 1, van de Wet fido) 20.000  35.000  

- deelnemingen 18.269  6.000  

- overige langlopende leningen 75.680  84.224  

- overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 20.048  19.993  

Totaal financiële vaste activa  162.733  171.044  
Totaal vaste activa  367.711  340.827  
Vlottende activa    

Voorraden    

Gereed product en handelsgoederen 1.727  -  

Vooruitbetalingen 8  6  
Totaal voorraden  1.735  6  
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar    

Vorderingen op openbare lichamen 6.725  10.562  
Rekening-courantverhoudingen met het Rijk 134.683  152.878  
Rekening-courantverhoudingen overige niet-financiële instellingen 1.731  3.291  

Overige vorderingen 1.450  1.466  

Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar  144.589  168.197  
Liquide middelen    

Kassaldi   

Banksaldi 5.772  6.165  
Totaal liquide middelen  5.772  6.165  
Overlopende activa    
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinancie ring op uitkeringen met een 
specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:    

Europese overheidslichamen 587  -  
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Overige Nederlandse overheidslichamen 3.579  4.824  
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbeta alde bedragen die ten laste van 
volgende begrotingsjaren komen  39.818  32.553  
Totaal overlopende activa  43.984  37.377  

Totaal vlottende activa  196.079  211.744  

Totaal activa  563.789  552.571  
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 31-12-2020 31-12-2019 

PASSIVA (in duizenden euro's)    

Vaste passiva    

Eigen vermogen    

Reserves   

- Algemene reserves 62.572  62.798  

- Bestemmingsreserves 349.103  328.552  
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten  
in de jaarrekening 25.516  16.485  

Totaal eigen vermogen  437.191  407.835  

Voorzieningen  15.249  14.368  

Totaal vaste passiva  452.440  422.203  

Vlottende passiva    

Netto -vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar    

Overige schulden  14.916 15.016 

Totaal netto -vlottende schulden  14.916 15.016 

Overlopende passiva    
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgeb ouwd en die in een volgend 
begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering  van jaarlijks terugkerende 
arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van verge lijkbaar volume  

57.304  77.441  
De voorschotbedragen voor uitkeringen met een speci fiek bestedingsdoel die dienen ter 
dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, on tvangen van:    

- het Rijk 5.983 1.940 

- overige Nederlandse overheidslichamen 17.765 25.527 
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende  
begrotingsjaren komen  15.379 10.444 

Totaal overlopende passiva  96.432  115.352  

Totaal vlottende passiva  111.348  130.368  

Totaal passiva  563.789  552.571  
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtsperso nen borgstellingen of  
garantstellingen zijn verstrekt.  142  341  
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II.4 Toelichting op de balans van 31 december 2020 
 

Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbe paling 

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit 
Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en gelet op artikel 216 van de 
Provinciewet en de Financiële Verordening Drenthe 2012, waarin Provinciale Staten op 14 november 
2012 de uitgangspunten voor het financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en 
voor de inrichting van de financiële organisatie hebben vastgesteld. Met ingang van 1 januari 2021 
treedt de nieuwe Financiële Verordening in werking met de daaraan gekoppelde nota's Financieel 
beleid 2020. PS heeft het Statenstuk 2020-963 hierover op 16 december 2020 vastgesteld. 
 
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaar rekening  
 
Waardering van passiva en activa alsmede de bepaling van het resultaat vinden in principe plaats op 
basis van historische kosten. Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde. Baten en 
lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, onverschillig of zij tot 
inkomsten of uitgaven in dat jaar hebben geleid. Baten en lasten worden daarbij verantwoord tot hun 
brutobedrag. De waarderingsgrondslagen per balansonderdeel worden in het vervolg van deze 
jaarrekening toegelicht. 
 
Schattingswijzigingen  
 
Er is in 2020 een schattingswijziging doorgevoerd bij de afschrijvingen naar aanleiding van Nota 
Investeren, Activeren, Waarderen en Afschrijven 2020 die PS op 16 december 2020 heeft vastgesteld. 
Dit betreft een wijziging van een verwachte toekomstige gebruiksduur van sluizen, bruggen en 
viaducten (van 90 naar 80 jaar) en betonbeschoeiing (van 50 naar 80 jaar). 
Dit naar aanleiding van een inventarisatie bij de specialisten voor de in de praktijk opgetreden 
werkelijke gebruikersduur van de investeringen en wat in Bouwend Nederland gebruikelijk is. In de 
begroting 2021 (blz. 179) is dit uitgebreid toegelicht en vooruitlopend op de nieuwe financiële 
verordening 2020 meerjarig financieel verwerkt. 
De bestaande (rest)boekwaarden zijn niet herrekend, maar worden over de kortere (dan wel langere) 
verwachte gebruiksduur afgeschreven. Voor 2020 heeft dit tot een beperkte correctie afschrijving 
geleid van € 12.822,--. 
 
Vaste activa 
 
Vaste activa zijn bedoeld om de uitoefening van de werkzaamheid van de provincie duurzaam te 
dienen. 
 
Algemeen 
 
Hieronder is bij de diverse onderdelen van de vaste activa een toelichting gegeven. Alle bedragen in 
de tabellen van deze paragraaf zijn gedeeld door € 1.000,--. 

Immateriële vaste activa 

Het BBV kent de volgende drie soorten immateriële vaste activa:  

• De kosten die zijn verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en 
disagio.  
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• De kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief.  

• De bijdragen aan activa in eigendom van derden.  
 
De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs 
en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en 
hulpstoffen en de overige directe kosten), verminderd met de ontvangen subsidies en bijdragen van 
derden, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. 
Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het 
boekjaar in aanmerking genomen.  
 
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen  
De Notitie MVA 2020 van de commissie BBV laat de keuze open om kosten van het sluiten van 
geldleningen wel of niet te activeren. De provincie Drenthe heeft ervoor gekozen om deze kosten niet 
te activeren maar rechtstreeks ten laste van het resultaat te brengen, omdat de kosten ten opzichte 
van de investeringsgrens van € 50.000 gering zijn.  
 
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor het realiseren van een bepaald actief  
Het BBV stelt dat kosten voor onderzoek en ontwikkeling mogen worden geactiveerd.  
De provincie Drenthe heeft ervoor gekozen om kosten van onderzoek en ontwikkeling voor het 
realiseren van een bepaald actief niet te activeren.  
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor het realiseren van een bepaald actief moeten niet verward 
worden met Voorbereidingskosten Uitvoeringsfase; deze kosten behoren tot de vervaardigingskosten 
van het actief en worden daarom meegenomen in de investering en volgen daarmee de 
afschrijvingstermijn van de betreffende investering.  
 
Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden geactiveerd indien aan de volgende vereisten is 
voldaan. 

• Er is sprake van een investering door een derde.  

• De investering draagt bij aan de publieke taak.  

• De derde heeft zich verplicht tot het daadwerkelijk investeren op een wijze zoals is 
overeengekomen.  

• De bijdrage kan door de provincie worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of 
de provincie anders recht kan doen gelden op de activa die samenhangen met de investering.  

 
Op de geactiveerde bijdragen aan activa in eigendom van derden wordt afgeschreven, waarbij de 
afschrijvingsduur maximaal gelijk is aan de verwachte gebruiksduur van de activa waarvoor de 
bijdrage aan derden wordt verstrekt. Wij hanteren volgens de financiële verordening een  
afschrijvingstermijn van maximaal 15 jaar. In praktijk schrijven we die activa vaak in 10 jaar af. 
 
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 
 
Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 
2020:  
(x € 1.000,--) Boek- waarde 

1-1-2020 
Invest- 
eringen  

Desinves- 
teringen  

Afschrij- 
vingen  

Bijdragen van 
derden  

Afwaard- 
eringen  

Boek- 
waarde 31-12-

2020 

        
Bijdragen aan activa in 
eigendom van derden 11.713 1.834  1.801   

11.746 
Totaal  11.713 1.834  1.801   11.746 
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Materiële vaste activa 

Materiële vaste activa zijn fysiek aanwezige activa. Het BBV kent de volgende soorten materiële vaste 
activa: 

• Investeringen met een economisch nut; 

• Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan 
worden geheven; 

• Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.  
 
Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of indien ze kunnen 
bijdragen aan het genereren van middelen. Alle investeringen met een economisch nut worden 
geactiveerd. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut worden geactiveerd en 
over de gebruiksduur afgeschreven.  
 
Met ingang van 1 januari 2015 geldt voor natuurruilgronden dat deze worden gewaardeerd op basis 
van de verkrijgingsprijs of de lagere marktwaarde. De natuurruilgronden die onder de materiële vaste 
activa zijn verantwoord, betreffen gronden die tijdelijk in bezit van de provincie Drenthe zijn. Het 
grootste gedeelte van deze voorraad blijft gedurende een langere periode in bezit en wordt in de 
tussentijd beheerd (verpacht aan de boeren, ingericht als natuur). Naar verwachting is in 2028 de 
grondpositie volledig afgebouwd.  
 
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs 
en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en 
hulpstoffen en de overige directe kosten), verminderd met de ontvangen subsidies en bijdragen die 
direct gerelateerd zijn aan het actief, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens 
duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden 
onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.  
 
Ten aanzien van investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut geldt tot aan 
investeringsdatum 31 december 2016 dat eventuele bijdragen uit de reserves in mindering zijn 
gebracht op deze investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Ten aanzien van 
investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden 
geheven, geldt dat vanuit de spaarcomponent van heffingen gevormde voorzieningen voor 
toekomstige vervangingsinvesteringen met economisch nut in mindering zijn gebracht op de in het 
boekjaar gepleegde investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een 
heffing is geheven. Over het resterende bedrag wordt afgeschreven.  
 
De op de oorspronkelijke verkrijgings- of vervaardigingsprijs toegepaste jaarlijkse afschrijvingen 
corresponderen met een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur (kortste 
van de geschatte economische levensduur óf technische gebruiksduur) van de geactiveerde objecten 
en voorzieningen. De gehanteerde afschrijvingstermijnen kennen hun basis in de Financiële 
verordening Drenthe 2020.   
 
De afschrijvingen worden berekend volgens de lineaire of de annuïteitenmethode. Afschrijvingen 
geschieden daarnaast onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. Met afschrijven wordt 
begonnen in het begrotingsjaar dat volgt op het jaar waarin het actief technisch en financieel gereed is 
gekomen / is verworven. Op gronden wordt niet afgeschreven, tenzij de grond deel uitmaakt van een 
investering in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. Eventuele boekwinsten bij inruil of 
afstoting van een kapitaalgoed zijn als incidentele baten in de jaarrekening verwerkt.  
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Door wijziging in het BBV (Notitie materiële vaste activa) mogen met ingang van 2018 de lonen die 
ingezet zijn voor investeringen, per saldo niet meer worden verantwoord als lasten in de exploitatie. 
Het gaat hierbij om de directe projectkosten. Die lonen worden ten laste gebracht van 
investeringsprojecten. Bij overhead heb je een keuzevrijheid. We hebben ervoor gekozen om de 
overheadkosten niet toe te rekenen aan investeringen. 
 
Duurzame waardevermindering van vaste activa 
 
Afwaardering van bedrijfseconomisch vastgoed vindt plaats indien de directe opbrengstwaarde lager 
is dan de boekwaarde. Lagere taxatiewaarden dan de boekwaarden van onroerende zaken zijn hierbij 
als duurzame waardedaling in aanmerking genomen. Afwaardering van maatschappelijk vastgoed 
vindt plaats indien de directe opbrengstwaarde lager is dan de boekwaarde en er ten opzichte van de 
huidige functie geen (bestuurlijke) intentie is voor duurzame exploitatie. 
 
Buiten gebruik gestelde vaste activa  
 
Indien een vast actief buiten gebruik is gesteld, heeft op het moment van buitengebruikstelling een 
afwaardering van de boekwaarde plaatsgevonden naar de lagere restwaarde. 
 
Afschrijvingen 
 
De volgende afschrijvingstermijnen gelden: 

Investering  Afschrijvingstermijn (in 
jaren)  

Gronden en terreinen n.v.t. 

Woonruimten 50 
Gebouwen (grote verbouwing: aansluiten bij restant 
afschrijving) 50 

Verbouwing/revitalisering 20 

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken, waaronder:  

- sluizen 80 

- sluisdeur van composiet 100 

- sluisdeur van staal 80 

- sluisdeur van hout 50 

- bruggen (waaronder val) en viaducten 80 

- (voorzieningen bij) waterwegen 30 

- (aanleg van) wegen 20 

- rotondes en verkeersdrempels e.d. 20 

- betonbeschoeiingen 80 

- staalbeschoeiingen 50 

- houtbeschoeiingen 30 

- bedienpost tbv de scheepvaart (incl aanleg glasvezel) 10 

Vervoersmiddelen 5 

Machines, apparaten en installaties lang 30 

Machines, apparaten en installaties middel 15 

Machines, apparaten en installaties kort 10 
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Overige materiële vaste activa, waaronder:  

- inventarissen (waaronder meubilair) 10 

- schilderijrekken 20 

- isolatieglas 20 

- audio/videoapparatuur en telefooncentrale 8 

- multimedia, beveiligscamera's 5 

- automatisering (ICT-systemen) 4 

- software 4 

- tablets 4 

- smartphnes 2 

Immateriële activa maximaal 5 

m.u.v. bijdragen aan activa in eigendom van derden maximaal 15 
 

(Het gebruiksrecht voor onbepaalde duur op) software is als afzonderlijk actief opgenomen onder de 
materiële vaste activa als investering met economisch nut.  
 
De lasten samenhangend met de uitvoering van klein en groot onderhoud en het baggeren van 
watergangen zijn niet levensduur verlengend en zijn daarom niet geactiveerd, maar direct ten laste 
van de exploitatie of de gevormde voorziening gebracht. 
 
Op alle kapitaalgoederen die gereed komen of verworven worden gedurende een boekjaar wordt in 
het jaar na gereedkomen de afschrijvingen berekend. 
 
In erfpacht uitgegeven gronden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, waarbij de uitgifteprijs 
van eerste uitgifte (op basis van de benaderde marktgrondwaarde) geldt als verkrijgingsprijs.  
Gronden in eeuwigdurende erfpacht worden gewaardeerd tegen (een zeer lage) registratiewaarde. 
Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het 
boekjaar in aanmerking genomen.  
 
Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de materiële vaste activa gedurende het jaar 
2020:  
(x € 1.000,--) Boekwaarde 

01-01-2020 
Invest- 
eringen  

Desinves- 
teringen  

Afschrij- 
vingen  

Bijdragen van 
derden  

Afwaard- 
eringen  

Boekwaarde 
31-12-2020 

Investeringen met 
economisch nut        

Gronden en terreinen 35.329 29.549 6.789   13.611 44.478 
Bedrijfsgebouwen 93 12   22  83 
Machines, apparaten en 
installaties 3.822 1.503  689   

4.636 
Totaal  39.244 31.064 6.789 689 22 13.611 49.197 
 

        
(x € 1.000,--) Boek- 

waarde 
1-1-2020 

Invest- 
eringen  

Desinves- 
teringen  

Afschrij- 
vingen  

Bijdragen van 
derden  

Afwaard- 
eringen  

Boek- 
waarde 

31-12-2020 

Investeringen in de 
openbare ruimte met een 
maatschappelijk nut 
vanaf 1-1-2017 (“nieuwe” 
wetgeving) 

       



305 
 

Grond-, weg- en 
waterbouwkundige 
werken 5.255 2.703 

 
47 1.500 

 
6.411 

Bedrijfsgebouwen 4.419 1.070 1.332 57 398 521 3.181 
Machines, apparaten en 
installaties 565 259  43 170  611 
Totaal  10.239 4.032 1.332 147 2.068 521 10.203 
        
(x € 1.000,--) Boek- 

waarde 
1-1-2020 

Invest- 
eringen  

Desinves- 
teringen  

Afschrij- 
vingen  

Bijdragen van 
derden  

Afwaard- 
eringen  

Boek- 
waarde 

31-12-2020 

Investeringen in de 
openbare ruimte met een 
maatschappelijk nut tot 
1-1-2017 (“oude” 
wetgeving)) 

       

Grond-, weg- en 
waterbouwkundige 
werken 81.173 35.558 

 
4.527 3.800 

 
108.404 

Bedrijfsgebouwen 22.716   1.205   21.511 
Machines, apparaten en 
installaties 4.697 -60  721   3.916 
Totaal  108.586 35.498  6.453 3.800  133.831 
Totaal investeringen 
met maatschappelijk 
nut  118.825 39.530 1.332 6.600 5.868 521 144.034 
 

Desinvesteringen: 
Doordat in 2020 is besloten het voormalige gebouw van de Rijksluchtvaartschool (RLS) te verkopen, 
moet deze volgens de BBV-voorschriften bij de eindbalans onder de voorraden verantwoord worden. 
Het gaat om een getaxeerde boekwaarde van € 1,3 miljoen 
 
Vanaf 1 januari 2017 is de keuzemogelijkheid ten aanzien van het wel of niet activeren van 
investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut vervallen. Vanaf 1 januari 2017 dienen 
alle investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut geactiveerd te worden en over de 
gebruiksduur te worden afgeschreven. Bij de provincie Drenthe activeerden we ook voor 2017 al deze 
investeringen. 
 
De boekwaarde van de materiële vaste activa is ten opzichte van 31 december 2019 toegenomen met 
€ 35,2 miljoen. De loontoerekening van eigen personeel aan investeringsprojecten bedroeg 
€ 1.987.000,-- in 2020. De boekwaarde van de ruilgronden is gestegen met € 9,1 miljoen en van 
grond, weg en waterbouwkundige werken met € 28,4 miljoen. De boekwaarde van de investeringen in 
bedrijfsgebouwen is gedaald met € 2,4 miljoen. En de boekwaarde van de investeringen in apparaten 
en installaties is gelijk gebleven. 
 
Verder verwijzen we naar paragraaf III.1.1 Investeringen voor een specificatie van de investeringen en 
de bijbehorende kredieten. 
 
De Provincie Drenthe kent geen investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van 
de kosten een heffing kan worden geheven. Onder de categorie gronden en terreinen is het, in het 
kader van het natuurpact voor nul euro, overgedragen voormalig rijksbezit van Bureau Beheer 
Landbouwgronden (BBL) verantwoord, de nieuwe verwerving van ruil- en natuurgronden (terreinen 
binnen het natuur netwerk Nederland) minus de verkochte ruilgronden en terreinen binnen het natuur 
netwerk Nederland aan terreinbeheerders en of particulieren. De boekwaarde van de gronden 
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bedraagt op 31 december 2020 € 44,5 miljoen. Wij verwijzen u verder naar de paragraaf 1.2.7 
Grondbeleid voor een nadere toelichting op deze grondpositie. 

Financiële vaste activa 

Het BBV kent de volgende soorten financiële vaste activa:  

• kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en overige 
verbonden partijen;  

• leningen aan openbare lichamen, woningbouwcorporaties, deelnemingen en overige 
verbonden partijen;  

• overige langlopende leningen;  

• uitzettingen in ‘s Rijksschatkist met rentetypische looptijd van één jaar of langer;  

• uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één 
jaar of langer;  

• overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer.  
 
De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs 
en de bijkomende kosten), verminderd met de jaarlijkse aflossingen, afschrijvingslasten en 
afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van 
vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. Waar 
nodig is een voorziening gevormd voor verwachte oninbaarheid of incourantheid van de verstrekte 
lening. Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (kapitaalverstrekkingen aan 
deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. 
Indien de marktwaarde van de aandelen daalt tot onder de verkrijgingsprijs, vindt afwaardering naar 
deze lagere marktwaarde plaats.  
 
Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de financiële vaste activa gedurende het jaar 
2020: 
(x € 1.000,--) Boek- 

waarde 1-1-
2020 

Invest- 
eringen  

Desinves- 
teringen  

Afschrij- 
vingen/ 

aflossingen  
Waardever-
meerdering  

Boek- waarde 
31-12-2020 

Kapitaalverstrekkingen aan:       

- deelnemingen 25.827    2.908 28.735 
Totaal kapitaalverstrekkingen  25.827     28.735 
       
(x € 1.000,--) Boek- 

waarde 1-1-
2020 

Invest- 
eringen  

Desinves- 
teringen  

Afschrij- 
vingen/ 

aflossingen  
Waardever-
meerdering  

Boek- waarde 
31-12-2020 

Leningen aan:       

- openbare lichamen 35.000   15.000  20.000 
- deelnemingen 6.000 12.269    18.269 
-Overige langlopende leningen 84.225 6.373  14.918  75.681 
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd 
van één jaar of langer 19.993    

55 20.048 
Totaal overige langlopende leningen/Obligaties  145.217 18.641 -1 29.917 54 133.997 
 

Kapitaalverstrekkingen en deelnemingen 

De provincie Drenthe bezit belangen in diverse instellingen. Deze effecten zijn bestemd om duurzaam 
ten dienste van de eigen bedrijfsuitoefening te staan. De volgende belangen zijn per 31 december 
2020 in het bezit van de provincie Drenthe. 
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Specificatie deelnemingen       

(Bedragen: x € 1.000,--) 
Aantal  

aandelen  
Intrinsieke 

waarde  
Boekwaarde per 

31-12-20 Stille reserve  
Nominale 

waarde  
NV Bank Nederlandse Gemeenten 87.750 7.555 199 7.356 219 
Groningen Airport Eelde 2.760 3.629 - 3.629 1.242 
Nederlandse Waterschapsbank 40 1.163 4 1.159 5 
Enexis Holding NV 3.549.845 97.514 4.323 93.191 3.550 
CSV Amsterdam BV 45.621 10 - 10 - 
Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV 3.414.335 37 - 37 34.143 
Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij 19.062 - 24.090 - 8.650 
NV Waterbedrijf Drenthe 973 19.367 18 19.348 49 
Drentse Holding BV (MKB Fonds Drenthe) 100 9.495 100 9.395 100 
Totaal   138.770 28.735 134.125 47.958 
 

De dividendopbrengsten moeten worden verantwoord in het jaar waarin het recht op het ontvangen 
van dividend ontstaat. Omdat de algemene vergadering van aandeelhouders pas in het jaar t+1 beslist 
over het dividend, moet het dividend worden verantwoord in de jaarrekening van het jaar t+1. Op basis 
hiervan is het dividend opgenomen, dat in 2020 is ontvangen. De aandelen zijn op de balans 
opgenomen tegen de verkrijgingsprijs. Bij CSV Amsterdam BV is geen boekwaarde vermeld omdat de 
verkrijgingsprijs van het aandelenpakket één euro was. Ook bij Groningen Airport Eelde is er geen 
boekwaarde. Om inzicht te geven in een reëlere waarde is tevens de stille reserve die in de waarde 
van de aandelen verscholen zit, aangegeven. Deze waarde is berekend door rekening te houden met 
de intrinsieke waarde van de deelnemingen en de verhouding van het aandelenbezit van de provincie 
ten opzichte van de andere aandeelhouders.  
 
Op de Aandeelhoudersvergadering van 4 april 2020 is besloten dat de vennootschappen Vordering op 
Enexis BV, Verkoop Vennootschap BV en CBL Vennootschap BV zijn ontbonden. 
 
Aandelen NOM  
 
In 2020 is het Investeringsfonds Noord-Nederland (IFNN) geliquideerd waarna m.b.t. het restant van 
de lening van € 2,97 miljoen in overeenstemming met de andere aandeelhouders van de NOM, tevens 
leninggevers aan het geliquideerde IFNN, is besloten dit bedrag als agiostorting op de aandelen van 
de NOM te storten. Daarmee is de verkrijgingsprijs van de NOM-aandelen met dit bedrag 
toegenomen. 
 
Op grond van de jaarcijfers 2020 van N.V. NOM blijkt met name als gevolg van een lagere waardering 
van de portefeuille van deelnemingen/participaties van de NOM dat de marktwaarde van het aandeel 
van de provincie in de NOM ultimo 2020 lager dan de oorspronkelijke verkrijgingsprijs plus de 
agiostorting (€ 24,4 miljoen). Hiervoor is ultimo 2020 ten laste van de Risicoreserve een voorziening 
getroffen voor de lagere marktwaarde voor een bedrag van € 359.000,--. 
 
Bij de waardering van de aandelen van de NOM (en de ultimo 2020 getroffen voorziening voor de 
lagere marktwaarde) is rekening gehouden met de in het addendum d.d. 16 november 2016 
overeengekomen afspraken met het Rijk, zoals dat bij de aankoop van de aandelen in de NOM van 
het Rijk in 2016 is vastgelegd. In dit addendum is met het Rijk overeengekomen dat een daling van de 
benaderde marktwaarde van een deel van de participaties van de NOM na de overnamedatum (zijnde 
1 januari 2016) bij verkoop van de betreffende participatie(s) door de NOM wordt verrekend met het 
Rijk als correctie op de koopsom van het in 2016 verworven aandelenbelang. Daarnaast is met het 
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Rijk overeengekomen dat een stijging van de benaderde marktwaarde van een deel van de 
participaties van de NOM na de overnamedatum (zijnde 1 januari 2016) bij verkoop van de 
betreffende participatie(s) door de NOM voor een deel toekomt aan het Rijk. 

Leningen aan openbare lichamen (artikel 1 van de we t fido) 

De door de provincie verstrekte geldleningen aan openbare lichamen, als bedoeld in artikel 1, 
onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden zijn als volgt te specificeren. 

         
Specificatie leningen aan openbare lichamen        

(x € 1.000,--) 
Stand 
1 januari  
2020 

Verstrekte 
leningen  Aflossing  

Stand 
31 december  
2020 Rente 

   

Gemeente Amsterdam 10.000   10.000 1,202%    

Gemeente Etten-Leur 10.000  10.000 0 0,41%    

Gemeente Oosterhout 5.000  5.000 0 0,38%    

Gemeente Velsen 10.000   10.000 1,58%    
 35.000  15.000 20.000     
       
De door de provincie verstrekte geldleningen aan deelnemingen zijn als volgt te specificeren. 
         
Specificatie leningen aan deelnemingen        

(x € 1.000,--) 
Stand 
1 januari  
2020 

Verstrekte 
leningen  Aflossing  

Stand 
31 december  
2020 Rente 

   

WMD Drinkwater B.V. 6.000 0 0 6.000 2,25%    

Enexis Holding N.V. (tranche A) 0 11.858 0 11.858 2,15%    

Enexis Holding N.V. (tranche B) 0 412 0 412 1,40%    
 6.000 12.270 0 18.270     
 

Overige langlopende leningen en uitzettingen met ee n rentetypische looptijd van één jaar of 
langer 

De door de provincie verstrekte overige langlopende geldleningen zijn als volgt te specificeren. 

(x € 1.000,--) 
Stand 1 
januari 
2020 

Verstrekte 
leningen  Aflossing  

Afwaar-
dering  Omzetting  

Stand 31 
december 
2020 Rente 

Hypotheken ambtenaren 4.218  566   3.652  

Stichting RTV Drenthe 1.724  108   1.616 0,75% 
Nationaal Restauratiefonds 6.370 700 333   6.737  

Zonneleningen (via SVn) 6.843  1.327   5.516  

Verwijdering asbestdaken Drenthe 3.507 400 293   3.614  

Coöperatieve vereniging NLD energie U.A. 75  37   38 5,50% 
Coöperatie "De Kop Breed" Breedband U.A.  1.846  1.846   0 1,09% 
Coöperatie "Agrarische Natuur Drenthe" U.A. 638     638 0,00% 
Bio Energy Hartlief-Lammers B.V. 86  29   57 0,60% 
Stichting Maatschappij van Weldadigheid 760  47   713 2,00% 
Coöperatie Glasvezel Noord U.A. (fase 1, wit) 3.512  176   3.336 0,81% 
Coöperatie Glasvezel Noord U.A. (fase 1, grijs) 479  24   455 3,99% 
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Coöperatie Glasvezel Noord U.A. (fase 2, wit) 0 1.475    1.475 0,63% 
Coöperatie Glasvezel Noord U.A. (fase 2, grijs) 0 250    250 3,69% 
Coöperatie Sterk Midden-Drenthe U.A. 7.406  7.406   0 0,70% 
Coöperatie Sterk Midden-Drenthe U.A. 2.716  2.716   0 3,97% 
Glasvezel De Wolden B.V. 9.000     9.000 0,80% 
Glasvezel De Wolden B.V. 867 275    1.142 1,42% 
Coöperatieve Kredietvereniging Kredietunie 
Noord Drenthe U.A. 50     

50 3,00% 
RE-NET Hoogeveen B.V. 3.759 241    4.000 0,82% 
Stichting Drentse Energie Organisatie 29.200     29.200 0,00% 
Glasvezel Zuidenveld B.V. 924 2.897    3.821 0,65% 
Coöperatie Agrarische Natuur Drenthe U.A. 100     100 0,00% 
Vekoglas B.V. 145  10   135 0,67% 
Stichting Plaatselijk Belang Steenwijksmoer en 
Stichting Dorpshuis "De Schalm" 0 75    

75 0,00% 

Stichting Schultehuus Diever, Stichting Museums 
Vledder en Stichting Zeemuseum Miramar 0 30 

   
30 0,00% 

Stichting Toeristische Promotie Zuid West 
Drenthe 0 30    30 0,00% 
 84.224 6.373 14.918 0 0 75.680  

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd  van één jaar of langer  
 

(x € 1.000,--) 
Stand 1 
januari 
2020 

Verstrekte 
leningen  Aflossing  

Afwaar-
dering  Omzetting  

Stand 31 
december 
2020 Rente 

Rabobank coupon 4,125% 99,43 9.994     10.042 4,13% 
NWB coupon 3,5% 95,59 9.949     9.956 3,50% 
Ondernemersdeposito (uitvoeringsgarantie 
Bentheimereisenbahn) 50     50  

 19.993 0 0 0 0 20.048  

Vlottende activa 

Hieronder is bij de diverse onderdelen van de vlottende activa een toelichting gegeven. Alle bedragen 
in de tabellen van deze paragraaf zijn gedeeld door € 1.000,--. 

Voorraden 

(x € 1.000,--) Boekwaarde Boekwaarde 
 31-12-2020 31-12-2019 
Gereed product en handelsgoederen 1.727  -  
Voorraad VVV-bonnen 8  6  
   
Totaal voorraden  1.735  6  
 

Onder de voorraden is een post van gereed product en handelsgoederen opgenomen in 2020 voor 
een bedrag van € 1.727.000,--. Dit betreft een bedrag van € 395.000,-- voor de aankoop van een stuk 
grond om zand te kunnen stallen voor de aanleg van wegen, met de bedoeling om dit stuk grond na 
afloop van het project te verkopen. En een bedrag van € 1.332.000,-- van de getaxeerde boekwaarde 
van het voormalige gebouw van de Rijksluchtvaartschool (RLS). 
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De voorraden zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. 
 
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar  
 
De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening gevormd. Deze voorziening wordt 
statisch bepaald. De post uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar wordt 
onderscheiden in: 

(x € 1.000,--) 
Stand 31 
december 2020  

Voorziening 
oninbaarheid  

Boekwaarde 31 
December 2020  

Stand 31 december 
2019 

Vorderingen op openbare lichamen 6.725  6.725 10.562 

Rekening-courantverhoudingen met het Rijk 134.683  134.683 152.878 

Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen 1.731  1.731 3.291 
Overige vorderingen 7.664 6.214 1.450 7.580 
Totaal  150.803 6.214 144.589 174.311 
 

Op de overige vorderingen is een voorziening voor mogelijke oninbaarheid in mindering gebracht van 
€ 6.214.000,--. Deze bedragen hebben betrekking op vorderingen met een looptijd korter dan 1 jaar. 

Schatkistbankieren  

Drempelbedrag 

In principe dienen alle overtollige middelen in de schatkist te worden aangehouden. Er zijn echter 
enkele uitzonderingen. Een daarvan is het drempelbedrag. Het drempelbedrag is het maximale 
bedrag dat over een heel kwartaal gezien gemiddeld op dagbasis buiten de schatkist mag worden 
gehouden. De hoogte is afhankelijk van de omvang van de begroting. Voor de provincie Drenthe 
bedroeg het drempelbedrag voor 2020 € 2,84 miljoen. 
 
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankier en  
 
Het drempelbedrag is bedoeld om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen: niet elke laatste euro 
hoeft elke dag naar de schatkist te worden overgeboekt. Alleen de middelen die het drempelbedrag te 
boven gaan moeten in de schatkist worden aangehouden.  
In 2020 is het drempelbedrag niet overschreden. Dit is in onderstaande tabel weergegeven. 

      
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankier en    
(x € 1.000,--)  Verslagjaar 2020  
(1) Drempelbedrag 2.839 2.839 2.839 2.839 
  Kwartaal 1  Kwartaal 2  Kwartaal 3  Kwartaal 4  
(2) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten ’s Rijks 

schatkist aangehouden middelen 
75 17 15 12 

(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 2.764 2.823 2.825 2.827 
(3b) = (2) < (1) Overschrijding van het drempelbedrag     
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(1) Berekening drempelbedrag 
(x € 1.000,--)  Verslagjaar  
(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 

378.570    
(4b) Het deel van het begrotingstotaal dat 

kleiner of gelijk is aan 500 miljoen 
378.570 

   

(4c) Het deel van het begrotingstotaal dat de 
500 miljoen te boven gaat 

0  
 

 
(1) = (4b) * 0,75% + 
(4c) * 0,2%, met een 
minimum van 
€250.000,- 

Drempelbedrag 

2.839 
  

 
      
      
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten ’s Rijks schatkist aangehouden middelen 
(x € 1.000,--)  Verslagjaar  

  Kwartaal 1  Kwartaal 2  Kwartaal 3  Kwartaal 4  
(5a) Som van de per dag buiten ’s Rijks 

schatkist aangehouden middelen 
(negatieve bedragen tellen als nihil) 

6.838 1.510 1.338 1.103 
(5b) Dagen in het kwartaal 91 91 92 92 
(2) = (5a) / (5b) Kwartaalcijfer op dagbasis buiten ’s Rijks 

schatkist aangehouden middelen 
75 17 15 12 

      
      
 

Liquide middelen  

Alle bankrekeningen staan volledig ter beschikking van de provincie. 
(x € 1.000,--) Boekwaarde 31 

december 2020  
Boekwaarde 31 
december 2019  

Kassaldo    

Kas   

Banksaldi    
ABN-Amro 0 0 
Groenfonds op Drentse Maat 1.138 1.141 
Groenfonds Eerste bebossing landbouwgrond 764 825 
Groenfonds Klimaatbos Drenthe 366 366 
Nationaal Restauratiefonds Hypotheken 1.303 1.606 
Nationaal Restauratiefonds Subsidies 5 5 
Groenfonds Provincie Drenthe Compensatiefonds 4 0 
ING Zakelijke rekeningen 6 5 
ING Beleggingsrekening 5 1 
Nationaal Restauratiefonds Uitvoeringsprogramma Koloniën 
van Weldadigheid 802 802 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten 
Energiebesparing Provincie Drenthe 323 291 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten 
Duurzaamheidsrekening Provincie Drenthe/Assen 45 42 
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Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten 
Energiebesparing Gemeente Meppel 88 76 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse 
GemeentenSanering asbestdaken 922 1.005 
Totaal liquide middelen  5.772 6.165 

Overlopende activa  

De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.  
 
De in de balans opgenomen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan zijn door 
voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel kunnen als volgt worden 
gespecificeerd. 
 
(x € 1.000,--) Saldo  

31 december 
2020 

Saldo  
31 december 

2019 
De voorschotbedragen die ontstaan door 
voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek 
bestedingsdoel, nog te ontvangen van:  

  

Europese overheidslichamen 587 0 
Overige Nederlandse overheidslichamen 3.579 4.824 
Overige nog te ontvangen bedragen  28.665 21.625 
Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende  
begrotingsjaren komen  11.153 10.928 
Totaal overlopende activa  43.984 37.377 
 

 
(x € 1.000,--) Saldo 

1 januari 2020  
Toevoegingen  Ontvangen 

bedragen  
Saldo  

31 december 
2020 

Life 13 0 587  587 
     

Overige Nederlandse overheidslichamen      

Bodemsaneringen 941 6 893 54 

Deltaplan Agrarische Waterbeheer (deel Waterschap) 671 635 86 1.220 
nog te ontvangen rente verstrekte geldleningen 
gemeenten 91  91 0 

Regio Deal Natuur (incl. Landbouw) 93 10 72 31 

Topdutch NOM (aandeel andere provincies) 99  99 0 
Fysieke investeringen voor industriële verwerking van 
agrarische producten provincie Groningen 224   

224 
POP3 samenwerken voor innovatie provincie 
Groningen 1.776   1.776 

Boekjaarsubsidie OV-Bureau 243   243 

Bijdragen gemeenten Regiodeal Zuid- en Oost Drenthe 654  654 0 

Provinciaal Werkgelegenhidsregister 32 30 32 30 
Totaal van Europese en Nederlandse 
overheidslichamen nog te ontvangen 
voorschotbedragen die ontstaan door 
voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek 
bestedingsdoel  4.824 1.268 1.927 4.166 
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Vaste passiva 

Algemeen  
Hieronder is bij de diverse onderdelen van de vaste passiva een toelichting gegeven. De vaste 
passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij bij het betreffende balanshoofd anders staat 
vermeld. Alle bedragen in de tabellen van deze paragraaf zijn gedeeld door € 1.000,--. 

Eigen vermogen 

 Boekwaarde Boekwaarde 
 31 december 2020 31 december 2019 
 € € 
Reserves, gespecificeerd naar:   

– algemene reserve 62.572 62.798 

– bestemmingsreserve 349.103 328.552 
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht 
van baten en lasten in de jaarrekening 25.516 16.485 
   
Totaal eigen vermogen  437.191 407.835 
 

In het BBV worden reserves omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan 
te merken en die vanuit bedrijfseconomisch oogpunt vrij te besteden zijn. De vaststelling van de 
noodzakelijke omvang van reserves is een zaak van Provinciale Staten. Daarom worden reserves ook 
wel onderverdeeld in algemene en bestemmingsreserves. Zodra Provinciale Staten aan een reserve 
een bepaalde bestemming hebben gegeven, is er sprake van een bestemmingsreserve. Om die reden 
kunnen bestemmingsreserves naar de situatie ultimo verslagjaar geen negatieve stand kennen. Heeft 
een reserve geen bestemming dan wordt het een algemene reserve genoemd. Zowel reserves als 
voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Een gedetailleerd overzicht van alle 
reserves is opgenomen aan het eind van deze paragraaf. Voor de aard en reden van elke reserve en 
de toelichting op de toevoegingen en onttrekkingen zijn, verwijzen we naar paragraaf I.2.8, zoals 
afgesproken met Provinciale Staten. 
 
Voorzieningen  
Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen (schulden) van de provincie. Om die reden kunnen 
voorzieningen naar de situatie per ultimo verslagjaar geen negatieve stand kennen. Voorzieningen 
worden gewaardeerd op de contante waarde/het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. 
het voorzienbare verlies. Voorzieningen worden gevormd indien er sprake is van:  

• Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch 
redelijkerwijs is te schatten. 

• Op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of 
verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten 

• Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die 
kosten zijn oorsprong vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de 
voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.  

• Bijdragen (spaarcomponent) aan toekomstige vervangingsinvesteringen met een economisch 
nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing wordt geheven.  

• Middelen verkregen van derden, die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van 
de voorschotbedragen verkregen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een 
specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. 
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De vorming van een voorziening, dan wel een dotatie aan een reeds bestaande voorziening, is als een 
last in het betreffende boekjaar verantwoord. Alle aanwendingen aan voorzieningen zijn rechtstreeks 
ten laste van de voorziening gebracht en in het verslagjaar niet ten laste van de exploitatie 
verantwoord.  
 
Aan voorzieningen ter egalisatie van (onderhouds)lasten van kapitaalgoederen over meerdere 
begrotingsjaren ligt een actueel (beheer)plan ten grondslag. Uitgevoerd achterstallig onderhoud is 
daarbij ten laste van de exploitatie verantwoord. Deze lasten zijn niet ten laste van de gevormde 
voorziening gebracht.  
 
Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde 
verplichtingen van vergelijkbaar volume. Voor het bepalen van het “jaarlijks vergelijkbaar volume” is 
een tijdsperiode van vier jaar gehanteerd.  
 
Aan het einde van deze paragraaf toelichting op de balans is een overzicht opgenomen van het 
verloop van de voorzieningen per categorie. Voor de reden van elke voorziening en de toelichting op 
de bestedingen, verwijzen we naar paragraaf I.2.8, zoals afgesproken met Provinciale Staten.  
mber 2019 31 december 2018 Ontwikkeling  

Vlottende passiva 

Algemeen 
 
Hieronder is bij de diverse onderdelen van de vlottende passiva een toelichting gegeven. De vlottende 
passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij bij het betreffende balanshoofd anders staat 
vermeld. Alle bedragen in de tabellen van deze paragraaf zijn gedeeld door € 1.000,--.  

Netto-vlottende schulden met een rentetypische loop tijd korter dan één jaar 

De netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar zijn gewaardeerd tegen 
nominale waarde. 

 
Boekwaarde 
31-12-2020 

Boekwaarde 
31-12-2019 Ontwikkeling  

Overige schulden 5.838 4.906 932 
Rekening-courantsaldi 9.079 10.110 -1.031 
Totaal  14.916 15.016 -99 
 

De overige schulden (voornamelijk crediteuren) zijn met € 0,9 miljoen toegenomen. 
 
De saldi van diverse rekening-courant rekeningen hebben voornamelijk betrekking op Europese of 
regionale projecten, waarvoor de provincie de administratie voert. Er staat eind 2020 nog een saldo 
van € 9,1 miljoen als schuld open. Dit is een afname van € 1 miljoen ten opzichte van eind 2019. De 
posten met het grootste saldo betreffen de rekening-courant rekeningen Aandeelhouders NOM. Het 
gaat hierom een bedrag van € 6,8 miljoen. Dit betreft het saldo van de zgn. “terugploegkorting” dat 
bedongen is bij de aankoop van de aandelen van de NOM. Dat bedrag zal door de aandeelhouders 
van de NOM worden besteed ter stimulering van het (innovatieve) MKB in Noord-Nederland en staat 
bij de provincie tijdelijk op de rekening. 
 
 

    



315 
 

 
Boekwaarde 
31-12-2020 

Boekwaarde 
31-12-2019 Ontwikkeling  

Aandeelhouders NOM 726 1.601 -875 
Aandeelhouders NOM (terugploegkorting gezamenlijk) 751 1.965 -1.214 
Aandeelhouders NOM (terugploegkorting Groningen) 1.100 0 1.100 
Aandeelhouders NOM (terugploegkorting Friesland) 100 100 0 
Aandeelhouders NOM (terugploegkorting Drenthe) 4.850 4.850 0 
Totaal  7.528 8.517 -989 
 

Overlopende passiva  

   
De post overlopende passiva wordt onderscheiden in:    
(x € 1.000,--) Saldo  

31 december 
2020 

Saldo  
31 december 

2019 
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgeb ouwd en die in een 
volgend 
begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering  van jaarlijks 
terugkerende 
arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van verge lijkbaar volume  57.304 77.441 
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinancie ring op uitkeringen 
met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:    

Europese overheidslichamen   

Het Rijk 5.983 1.940 

Overige Nederlandse overheidslichamen 17.765 25.527 

Totaal voorschotbedragen  23.748 27.467 
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van  volgende 
begrotingsjaren komen  15.379 10.444 

Totaal overlopende passiva  96.432 115.352 
 

De verplichtingen van € 57,3 miljoen bestaan uit € 19,3 miljoen RVO verplichtingen en € 38 miljoen 
aan overige verplichtingen. De RVO verplichtingen zijn gedaald met € 10,2 miljoen en de overige 
verplichtingen zijn in 2020 afgenomen met € 9,9 miljoen. De RVO verplichtingen hebben betrekking op 
het provinciaal aandeel in door RVO afgegeven POP3 beschikkingen (incidentele projectsubsidies niet 
grondgebonden) in naam van Drenthe, waarvoor RVO nog geen betaling heeft gedaan aan de boeren 
en dus ook nog geen betaling heeft verzocht aan Drenthe.  
De in de balans opgenomen vooruit ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen die 
dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren kunnen als volgt worden gespecificeerd: 
 
(x € 1.000,--) Saldo 

1 januari 2020  
Ontvangen 
bedragen  

Vrijgevallen 
bedragen  

Terug 
betalingen  

Saldo  
31 december 

2020 

Het Rijk       

Bodemsaneringen 1.878  367  1.511 
Kennisbudget 
Uitvoeringsprograma Bodem en 
Onderhoud 30 

   
30 

Grensinfopunt Eems Dollard 
Regio 32  32  0 
Specifieke uitkering Regeling 
specifieke uitkeringen N-wegen  0 1363   

1.363 
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Specifieke uitkering Tijdelijke 
stimuleringsregeling veilig, 
doelmatig en duurzaam gebruik 
verkeersinfrastructuur 2020 0 28 

  
28 

Specifieke uitkering MIRT  0 207 41  166 
Specifieke uitkering Maas pilots  0 138 107  31 
Specifieke uitkering 
Waterstofbussen  0 500   500 
Specifieke uitkering Specifieke 
uitkering ontzorgingsprogramma 
maatschappelijk vastgoed  0 667 

  
667 

Specifieke uitkering Jong leren 
eten  0 50   

50 
Specifieke uitkering MKB Deals  0 365   365 
Specifieke uitkering Flexibele 
inzet woningbouw  0 274   

274 
specifieke uitkering Regeling 
specifieke uitkering IBP-Vitaal 
Platteland 0 998 

  
998 

Overige Nederlandse 
overheidslichamen       

Regiodeal Zuid- en Oost Drenthe 
(aandeel gemeenten) 0 2.786 2189  597 
Regionaal Mobiliteitsfonds RSP 20.898  6946  13.952 
Bodemsaneringen 825 30 40  815 
SNN subsidie Bedrijvenregeling 859  43  816 
SNN subsidieregeling Vierkant 
voor werk/Dutch Techzone 1.106 500 321  1.285 
DAW subsidies Waterschappen  0 78   78 

Diverse bijdragen 
gemeenten/provincies projecten 
(Enpulese innovatie, Business 
developer, grondwaterbeheer, 
Ketenmobiliteit) 0 182 

  

182 
Vakantieoparken Drenthe 41    41 
Grondig boeren met mais 3 24  24  0 
Gemaal Eelde 50  50  0 

Prolander 1.063  1.063  0 
Bijdragen derden infrastructurele 
projecten (ivm matching) 608  608  0 
Overig 54  54  0 
Totaal van de van EU en NL 
overheidslichamen ontvangen 
voorschot-bedragen voor 
specifieke uitkeringen die 
dienen ter dekking van lasten 
van volgende begrotingsjaren  27.467 8.166 11.885 0 23.748 
      
 

Niet in de balans opgenomen rechten/verplichtingen  

 

Recht op verliescompensatie in het kader van de ven nootschapsbelasting  
 
Op dit moment is bij provincie Drenthe geen sprake van belastbare activiteiten in het kader van de 
vennootschapsbelasting. Dit betekent dat geen sprake is van recht op verliescompensatie in het kader 
van vennootschapsbelasting. De Belastingdienst heeft echter nog steeds geen definitief standpunt 
hierover ingenomen. 
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Aan natuurlijke en rechtspersonen verstrekte borgst ellingen of garantstellingen 
 
Voor zover leningen door de provincie zijn gewaarborgd, is buiten de balanstelling het totaalbedrag 
van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen.   

      

(x € 1.000,--) Aard  
Oorspronkelijk 

bedrag  
Restant  
1 januari  

2020 
Restant  

31 december 
2020 

Betalingen 
gedurende  

2020 
Stichting Biblionet Drenthe (vm. Stichting Provinciale 
Bibliotheekcentrale Drenthe Borg 839 57 0 0 
Stichting Lentis Maatschappelijke Onderneming Borg 4.112 284 142 0 
Totaal borgstellingen   4.951 341 142 0 
      
De overige garant- en borgstellingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:  
      

(x € 1.000,--) Aard  
Oorspronkelijk 

bedrag  
Restant  
1 januari  

2020 
Restant  

31 december 
2020 

Betalingen 
gedurende  

2020 
Triodosbank Garantie 1.200 1.200 1.200 0 
Stichting Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) Garantie n.b. 167 500 0 
Nationaal Groenfonds (inz. voorfinanciering LEADER) Borgtocht 950 950 950 0 
Nationaal Groenfonds (inz. leningen pVSPN) Garantie n.b. 5.283 5.144 0 
Nationaal Groenfonds (inz. convenantsleningen) Garantie n.b. 3.071 2.436 0 
Totaal garantstellingen    10.671 10.230 0 
 
Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de provincie voor 
toekomstige jaren is verbonden 
 
Op grond van artikel 53 van het BBV worden in de toelichting bij de balans opgenomen de niet in de 
balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de provincie voor toekomstige jaren 
is gebonden. 
Naast de overeenkomsten die in het contractenregister zijn opgenomen voor € 4 miljoen, zijn er 
meerjarig op 31 december 2020 nog opdrachten en subsidies in de administratie vastgelegd van € 2,2 
miljoen voor de jaren 2021 tot en met 2024 waarin de prestaties plaatsvinden. 
Daarnaast zijn er bij de investeringen ook nog doorlopende meerjarige opdrachten van € 16,2 miljoen, 
waarvan € 8,2 miljoen betrekking heeft op de N34 Emmen-West. 
 
Overeenkomsten 

 
Niet in de balans opgenomen belangrijke jaarlijkse financiële 
verplichtingen waaraan de provincie voor toekomstige jaren is 
verbonden 
Catering 98 
Beveiliging, receptie en telefonie 267 
Drukwerkmachines 150 
Schoonmaak 302 
Autolease en autohuur 183 
Verzekeringen 228 
Accountantskosten 130 
Gas, water en elektriciteit 181 
Onderhoud hard- en software 2.503 
Totaal  4.042 
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Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen 
 
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen 
voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. Deze personele lasten worden 
verantwoord in het jaar waarin de uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan 
overlopende vakantiegeld- en (spaar)verlofaanspraken. 
 
Bestuursakkoord Natuur 
 
In de periode voorafgaand aan de ILG-periode 2007 – 2013 zijn de door de Dienst Regelingen (thans 
RVO; Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), onderdeel van het Ministerie van Economische 
Zaken, verplichtingen aangegaan naar particulieren en terrein beherende organisaties voor de 
inrichting en beheer van nieuwe natuur. Daarnaast zijn verplichtingen voor functieverandering 
aangegaan zodat agrarische grond kon worden omgezet naar natuur. Als gevolg van de afronding van 
het Investeringsbudget Landelijk Gebied en het aangaan van het bestuursakkoord Natuur zijn deze 
verplichtingen overgegaan naar de provincies. Dit betekent dat de provincie verantwoordelijk is voor 
de uitfinanciering van de door RVO aangegane verplichtingen, in plaats van het Rijk. Door de 
Commissie Besluit Begroting en Verantwoording is besloten dat de verantwoordingswijze van 
subsidies die zijn verstrekt voor 1 januari 2014 ongewijzigd blijft. Dit betekent dat de jaarlijks 
uitbetaalde jaarschijf wordt verantwoord als last en de resterende verplichting wordt toegelicht onder 
de niet in de balans opgenomen verplichtingen. Verder zijn van de nieuwe 6-jarige beheer contracten, 
de verplichtingen voor toekomstige beheerjaren meegenomen in het bovenstaande overzicht van niet 
uit de balans blijkende verplichtingen. 

  

Regeling/Beheertype Verplichtingen per 31-12-2020 

Agrarisch 20.345.228 

Natuur 49.276.450 

Landschap 3.876.985 

Inrichting 6.871.734 

Functieverandering 27.488.435 

Totaal 107.858.832 
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Hierna volgt een gedetailleerd overzicht van alle reserves en voorzieningen, zie ook paragraaf 
Reserves en voorzieningen. 

            

 Totaaloverzicht bij paragraaf Reserves en voorzieni ngen     
  Saldo  2020 2020 2020 Saldo 2020 Saldo  2021 2021 2021 
Nummer Omschrijving 31 dec. 2019 Begrote Begrote Begrote 31 dec. 2020 Resultaat 31 dec. 2020 Begrote Begrote Begrote 

 
Algemene Reserves 

Na bestemming 
resultaat 
reserves  

Rente Vermeerderingen Verminderingen  Voor 
bestemming 

resultaat 
reserves  

Op reserves  Na bestemming 
resultaat 
reserves  

Rente Vermeerderingen Verminderingen  

050001 Reserve voor 
algemene doeleinden 

10.779.728   461.949  5.929.728  5.311.949   5.311.949   461.949  350.000  
050002 Saldireserve 

38.506.376   29.202.445  31.947.449  35.761.372   35.761.372   7.787.837  27.899.590  
050005 Risicoreserve  

26.201.000    4.702.000  21.499.000  60.000- 21.439.000     

Totaal algemene reserves  75.487.104  -  29.664.394  42.579.177  62.572.321  60.000- 62.512.321  -  8.249.786  28.249.590  
            
  Saldo  2020 2020 2020 Saldo 2020 Saldo  2021 2021 2021 
Nummer Omschrijving 31 dec. 2019 Begrote Begrote Begrote 31 dec. 2020 Resultaat 31 dec. 2020 Begrote Begrote Begrote 

 
Bestemmingsreserves 

Na bestemming 
resultaat 
reserves  

Rente Vermeerderingen Verminderingen  Voor 
bestemming 

resultaat 
reserves  

Op reserves  Na bestemming 
resultaat 
reserves  

Rente Vermeerderingen Verminderingen  

060124 Reserve beheer 
vaarweg Meppel-De 
Punt 2.699.270   248.465   2.947.735  -  2.947.735   248.465   

060150 Reserve versterking 
economische structuur 

2.954.111   1.120.000  1.500.000  2.574.111  536.523  3.110.634   400.000   
060199 Reserve Investeringen 

verkeer en vervoer 
71.795.896   15.125.785  13.972.304  72.949.377  355.441  73.304.818   8.148.803  12.442.533  

060215 Reserve provinciaal 
aandeel ILG 

7.967.973   3.011.974  3.927.773  7.052.174  223.846  7.276.020   757.570  1.705.076  
060218 Reserve Regio 

Specifiek Pakket 
17.225.820  234.259  16.372.780  25.690.212  8.142.647  1.976.992  10.119.639   8.645.708  8.995.708  

060221 Financieringsreserve 
79.414.117   19.684.129  55.100.000  43.998.246   43.998.246   2.240.000  5.100.000  

060222 Reserve Vitaal 
Platteland 

1.965.617   600.000  909.985  1.655.632  41.163  1.696.795   827.515  1.818.750  
060223 Cofinancieringsreserve 

Europa 3.692.862   4.152.500  3.644.353  4.201.009  873.826  5.074.835   2.000.000  2.000.000  
060225 Reserve opvang 

revolverend 
financieren 18.693.571   22.500  201.500  18.514.571   18.514.571     

060227 Reserve natuurbeleid 
89.323.485   15.209.913  21.971.366  82.562.032  12.009.321  94.571.353   47.500  22.180.967  

060228 Reserve 
investeringsagenda 

-   5.895.481  5.100.000  795.481   795.481   5.100.000  3.750.000  
060229 Reserve groot 

(variabel) onderhoud 
wegen en vaarwegen 

3.906.113   3.743.290  3.088.582  4.560.821  1.115.573  5.676.394   2.841.751  3.825.751  
060230 Reserve voormalige 

bdu verkeer en 
vervoer 8.218.511   2.616.926  2.990.200  7.845.237  1.719.072  9.564.309   1.854.926  2.158.000  

060231 Reserve 
investeringsbijdrage 
Groningen Airport 
Eelde 9.758.189   500.000  1.585.000  8.673.189   8.673.189  -   1.085.000  

060232 Reserve uitvoering 
generatiepact 

2.438.637   935.268  858.600  2.515.305  181.569  2.696.874   250.268  809.000  
060233 Reserve persoonlijk 

ontwikkelbudget (POB) 
508.063   300.000  269.000  539.063  13.670  552.733    

235.000  
060234 Reserve 

investeringsagenda 
2019-2023 -   61.700.000  1.700.000  60.000.000   60.000.000    

300.000  
060235 Reserve Regiodeal 

Zuid- en Oost-Drenthe 
11.785.692   7.790.267   19.575.959  83.118  19.659.077    

5.668.825  
060331 Reserve verstrekte 

subsidies 
-     

-   -     

Totaal bestemmingsreserves  332.347.928  234.259  159.029.278  142.508.875  349.102.590  19.130.114  368.232.704  -  33.362.506  72.074.610  
            

Totalen algemene en 
bestemmingsreserves  407.835.032  234.259 188.693.672 185.088.052 411.674.911 19.070.114 430.745.025 0 41.612.292 100.324.200 
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Saldo 2022 2022 2022 Saldo 2023 2023 2023 Saldo 2024 2024 2024 Saldo 

31 dec. 2021 Begrote Begrote Begrote 31 dec. 2022 Begrote Begrote Begrote 31 dec. 2023 Begrote Begrote Begrote 31 dec. 2024 
Voor 

bestemming 
resultaat 
reserves  

Rente Vermeerderingen Verminderingen  Voor 
bestemming 

resultaat 
reserves  

Rente Vermeerderingen Verminderingen  Voor 
bestemming 

resultaat 
reserves  

Rente Vermeerderingen Verminderingen  Voor 
bestemming 

resultaat 
reserves  

5.423.898   111.949   5.535.847   486.103   6.021.950   476.949   6.498.899  

15.649.619   100.000  4.247.141  11.502.478    11.302.478  200.000    200.000  -  
21.439.000     21.439.000     21.439.000     21.439.000  

42.512.517  -  211.949  4.247.141  38.477.325  -  486.103  11.302.478  27.660.950  -  476.949  200.000  27.937.899  
             

Saldo 2022 2022 2022 Saldo 2023 2023 2023 Saldo 2024 2024 2024 Saldo 
31 dec. 2021 Begrote Begrote Begrote 31 dec. 2022 Begrote Begrote Begrote 31 dec. 2023 Begrote Begrote Begrote 31 dec. 2024 

Voor 
bestemming 

resultaat 
reserves  

Rente Vermeerderingen Verminderingen  Voor 
bestemming 

resultaat 
reserves  

Rente Vermeerderingen Verminderingen  Voor 
bestemming 

resultaat 
reserves  

Rente Vermeerderingen Verminderingen  Voor 
bestemming 

resultaat 
reserves  

3.196.200   248.465   3.444.665   248.465   3.693.130   248.465   3.941.595  

3.510.634     
3.510.634     

3.510.634     
3.510.634  

69.011.088   6.095.801  8.979.580  66.127.309   4.235.726  5.501.848  64.861.187   3.822.357  5.254.815  63.428.729  

6.328.514   470.925  1.079.182  5.720.257   28.000  63.000  5.685.257     
5.685.257  

9.769.639   2.100.000   11.869.639     11.869.639     11.869.639  
41.138.246     41.138.246     41.138.246     41.138.246  

705.560    418.750  286.810    50.000  236.810     236.810  
5.074.835   2.000.000  2.000.000  5.074.835   2.000.000  2.000.000  5.074.835   2.000.000  2.000.000  5.074.835  

18.514.571     
18.514.571     

18.514.571     
18.514.571  

72.437.886   9.163.359  17.083.012  64.518.233   8.380.030  28.186.115  44.712.148   11.999.591  21.508.393  35.203.346  

2.145.481    
1.260.000  885.481     

885.481     
885.481  

4.692.394   2.841.751  2.841.751  4.692.394   2.841.751  2.841.751  4.692.394   2.841.751  2.841.751  4.692.394  

9.261.235   1.854.926  2.158.000  8.958.161   1.854.926  2.158.000  8.655.087   1.854.926  2.158.000  8.352.013  

7.588.189    
1.085.000  6.503.189    

1.085.000  5.418.189    
1.085.000  4.333.189  

2.138.142   250.268  725.000  1.663.410   250.268  606.000  1.307.678   250.268  494.000  1.063.946  

317.733     
317.733     

317.733     
317.733  

59.700.000     
59.700.000     

59.700.000     
59.700.000  

13.990.252    
5.668.825  8.321.427     

8.321.427     
8.321.427  

-     
-     

-     
-  

329.520.600  -  25.025.495  43.299.100  311.246.995  -  19.839.166  42.491.714  288.594.447  -  23.017.358  35.341.959  276.269.846  
             

372.033.117 0 25.237.444 47.546.241 349.724.320 0 20.325.269 53.794.192 316.255.397 0 23.494.307 35.541.959 304.207.745 
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        -     

  Saldo  2020 2020 2020  2020 Saldo  2021 2021 2021 
  31 dec. 2019 Vrijgevallen Toevoegingen  Aanwendingen  31 dec. 2020 Resultaat 31 dec. 2020 Vrijgevallen  Toevoegingen Aanwendingen  
Nummer Omschrijving  

bedragen  
  

Begroot  ten opzichte 
begroting   

bedragen  
  

 Voorzieningen 
middelen derden           

072110 Voorziening 
spaarhypotheken 

1.211.526   131.000  250.000  1.092.526  139.144  1.231.670   131.000  250.000  
083185 Voorziening 

monitoring 
voormalige 
stortplaatsen 1.101.967  

   
1.101.967  3.825- 1.098.142  

   
083186 Voorziening 

Grondwaterheffing 
851.625   700.000  700.000  851.625  1.185- 850.440   700.000  700.000  

Totaal voorzieningen 
middelen derden  3.165.118  -  831.000  950.000  3.046.118  134.134  3.180.252  -  831.000  950.000  
 

Voorzieningen ter 
egalisering van 
kosten           

083173 Voorziening groot 
onderhoud 
provinciehuis 1.896.102   339.317  810.833  1.424.586  644.620  2.069.206   339.317  776.874  

083177 Voorziening groot 
onderhoud Drents 
Museum 537.978   151.128  265.130  423.976  154.034  578.010   151.128  306.318  

083182 Voorziening groot 
onderhoud Depot 
Drents Museum 

139.147   41.787  4.218  176.716  4.218  180.934   41.787  49.968  
083187 Voorziening 

meerjaren 
onderhoud Huize 
Tetrode 21.130  

 
10.565  -  31.696  -  31.696  

 
10.565  7.375  

083188 Voorziening 
meerjaren 
onderhoud HHR -   52.614  43.580  9.034  43.580  52.614   52.614  99.384  

083189 Voorziening 
meerjaren 
onderhoud 
Steunpunten -   305.500  -  305.500  -  305.500   137.500  91.083  

Totaal voorzieningen ter 
egalisering van kosten  2.594.357  -  900.911  1.123.761  2.371.508  846.452  3.217.960  -  732.911  1.331.002  

 
Voorzieningen 
verplichtingen, 
verliezen en risico's           

083181 Voorziening 
Algemene 
pensioenwet 
politieke 
ambtsdragers 
(Appa) 8.609.009  

 
340.000  350.000  8.599.009  252.267  8.851.276  

 
340.000  350.000  

Totaal voorzieningen 
verplichtingen, verliezen en 
risico's  8.609.009  -  340.000  350.000  8.599.009  252.267  8.851.276  -  340.000  350.000  

Totalen alle voorzieningen  14.368.485  -  2.071.911  2.423.761  14.016.636  1.232.853  15.249.489  -  1.903.911  2.631.002  
            
Saldo reserves en 
voorzieningen  422.203.518  234.259  190.765.583  187.511.813  425.691.547  20.302.967  445.994.514  -  43.516.203  102.955.202  
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 2022 2022 2022  2023 2023 2023  2024 2024 2024  

31 dec. 2021 Vrijgevallen Toevoegingen  Aanwendingen  31 dec. 2022 Vrijgevallen Toevoegingen  Aanwendingen  31 dec. 2023 Vrijgevallen Toevoegingen Aanwendingen  31 dec. 2024 
Begroot  bedragen  

  
Begroot  bedragen  

  
Begroot  bedragen  

  
Begroot  

             

1.112.670   131.000  250.000  993.670   131.000  250.000  874.670   131.000  250.000  755.670  

1.098.142  
   

1.098.142  
   

1.098.142  
   

1.098.142  

850.440   700.000  700.000  850.440   700.000  700.000  850.440   700.000  700.000  850.440  

3.061.252  -  831.000  950.000  2.942.252  -  831.000  950.000  2.823.252  -  831.000  950.000  2.704.252  
             

1.631.649   339.317  458.998  1.511.968   339.317  340.134  1.511.151   339.317  119.100  1.731.368  

422.820   151.128  236.730  337.218   151.128  25.345  463.001   151.128  96.843  517.286  

172.753   41.787  -  214.540   41.787  4.336  251.991   41.787  426  293.352  

34.886  
 

10.565  2.624  42.828  
 

10.565  31.232  22.161  
 

10.565  1.920  30.806  

5.844   52.614  16.449  42.009   52.614  -  94.623   52.614  9.422  137.815  

351.917   137.500  216.439  272.978   137.500  166.213  244.265   137.500  119.100  262.665  

2.619.869  -  732.911  931.240  2.421.541  -  732.911  567.260  2.587.192  -  732.911  346.811  2.973.292  
             

8.841.276  
 

340.000  350.000  8.831.276  
 

315.000  350.000  8.796.276  
 

290.000  350.000  8.736.276  

8.841.276  -  340.000  350.000  8.831.276  -  315.000  350.000  8.796.276  -  290.000  350.000  8.736.276  

14.522.398  -  1.903.911  2.231.240  14.195.069  -  1.878.911  1.867.260  14.206.721  -  1.853.911  1.646.811  14.413.821  
             

386.555.515  -  27.141.355  49.777.481  363.919.390  -  22.204.180  55.661.452  330.462.118  -  25.348.218  37.188.770  318.621.566  
 

Gebeurtenissen na balansdatum  
 
Bij het opmaken van de jaarrekening is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum die op grond 
van het BBV moeten worden verwerkt en/of toegelicht in de jaarrekening. 
 
  



323 
 

II.5 Incidentele baten en lasten 
 
Op grond van artikel 28, onderdeel c, van het BBV dient in de jaarrekening een overzicht van de incidentele baten 
en lasten per programma opgenomen te worden. Dit overzicht dient ervoor om u inzicht te geven in het 
structurele begrotings- en jaarrekeningsaldo. Incidentele baten en lasten beïnvloeden het structureel 
begrotingssaldo. Incidentele lasten hebben een positief effect op het structurele saldo en incidentele baten een 
negatief effect. Indien sprake is van een positief structureel saldo betekent dit dat de begroting of jaarrekening 
structureel in evenwicht is. Van een structureel evenwicht is sprake als de geraamde structurele lasten gedekt 
worden door structurele baten. Incidentele lasten kunnen zowel door structurele als incidentele baten gedekt 
worden.  
Bij het bepalen van de incidentele baten en lasten hebben we onderstaande uitgangspunten aangehouden.  

- Incidentele baten en lasten zijn voor een beperkte periode in de begroting opgenomen. Het gaat om 
eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten en subsidies als deze eveneens het karakter hebben van 
tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben.  

- In de toelichting op de wijziging van het BBV in 2013 staat dat in principe alle toevoegingen en 
onttrekkingen aan reserves incidenteel zijn. Uitzondering hierop zijn reguliere onttrekkingen aan 
financieringsreserves c.q. dekkingsreserves (kapitaallasten) of onttrekkingen uit een daartoe toereikende 
(bestemmings-) reserve gedurende een periode van drie jaar met als doel het dekken van structurele 
lasten. Binnen de Provincie Drenthe zijn daarom de kapitaallasten die een relatie hebben met de 
Reserve Investeringen verkeer en vervoer en de reservemutaties zelf als structureel aangemerkt. 

- Afwikkelingsverschillen voorgaande jaren (baten en lasten die betrekking hebben op voorgaande jaren) 
vallen onder de incidentele baten en lasten 

 

Het overzicht van de incidentele en structurele lasten en baten voor 2020 wordt in onderstaande tabel 
weergegeven. Uit dit overzicht blijkt dat de structurele baten voor 2020 hoger zijn dan de lasten. Er is 
dus sprake van een structureel en reëel evenwicht.  

     
Lasten      
Programma/beleidsopgave omschrijving Actuele 

begroting 
2020  

Realisatie 
2020  

Verschil 
begroting/rekening 

1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen he en    
 PS: PS vervullen hun eigen rol en geven hieraan zowel binnen het (provinciaal) bestuur als 
binnen de Drentse samenleving invulling    

 Totaal incidenteel -  -  -  

 Totaal structureel 1.149.677  955.820  193.857  

Totaal  PS: PS vervullen hun eigen rol en geven hie raan zowel binnen het (provinciaal) 
bestuur als binnen de Drentse samenleving invulling  

1.149.677  955.820  193.857  

CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld    

 Ondersteuning Commissaris van de Koning 
(CvdK) 

-  -93  93  

 Totaal incidenteel -  -93  93  
 Totaal structureel 48.634  37.332  11.302  
Totaal CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en b oegbeeld  48.634  37.239  11.395  
 Goed openbaar bestuur in Drenthe 

   

 Totaal incidenteel -  -  -  
 Totaal structureel 15.750  15.750  -  
Totaal  Goed openbaar bestuur in Drenthe  15.750  15.750  -  
Versterking kwaliteit eigen openbaar bestuur   -  
 Algemeen juridisch beleid -  -  -  
 Cofinanciering Europa 3.491.853  2.618.027  873.826  
 Europa Netwerken -  -1.320  1.320  
 Totaal incidenteel 3.491.853  2.616.707  875.146  
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 Totaal structureel 2.757.952  2.947.906  -189.954  
Totaal Versterking kwaliteit eigen openbaar bestuur  6.249.805  5.564.613  685.192  
Verbinding met de Drentse samenleving   -  
 Beleidscommunicatie/externe betrekkingen -  1.970  -1.970  
 Kwaliteit van dienstverlening -  -2.746  2.746  
 Totaal incidenteel -  -776  776  
 Totaal structureel 340.880  226.110  114.770  
Totaal Verbinding met de Drentse samenleving  340.880  225.334  115.546  
Totaal incidenteel programma  3.491.853  2.615.838  876.015  
Totaal structureel programma  4.312.893  4.182.918  129.975  
Totale lasten programma  7.804.746  6.798.756  1.005.990  
     
2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting ge ven    
Toekomstgerichte landbouw    
 Bijdrage Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw 200.000  -  200.000  

 Interbestuurlijk programma vitaal platteland 
Drents Plateau (IBP) 

17.374  45.503  -28.129  

 Investeringsagenda; Toekomstgerichte landbouw 
ontwikkelagenda melkveehouderij 

463.096  1.209.422  -746.326  

 POP3 Landbouw 2.415.441  2.839.839  -424.398  
 Prikkels versterkte agrarische sector 79.213  62.800  16.413  
 Verbetering van de landbouwstructuur 74.999  60.000  14.999  
 Versterking van de landbouw & agribusiness 200.000  123.988  76.012  
 Totaal incidenteel 3.450.123  4.341.552  -891.429  
 Totaal structureel 548.867  386.491  162.376  
Totaal Toekomstgerichte landbouw  548.867  386.491  162.376  
Natuurlijk Platteland   -  
 Agrarisch natuurbeheer -  -1.488  1.488  
 Grondverwerving en functieverandering NNN 20.562.567  17.842.728  2.719.839  
 Monitoring -  -3.120  3.120  
 Natuur algemeen 13.147.214  13.025.196  122.018  
 P-Milieukwaliteit Drenthe 10.887.027  9.374.763  1.512.264  
 Programma Beheer 10.000  -  10.000  
 R-Nationale Parken -  -64.433  64.433  
 R-Overige natuur -  -2.999  2.999  
 R-Realisatie EHS 4.639.003  2.895.012  1.743.991  
 R-Soortenbescherming 65.000  37.981  27.019  
 Tijdelijke beheer grondbezit 302.500  309.654  -7.154  
 Uitfinanciering Natuur-overig 1.337.476  1.140.382  197.094  
 Totaal incidenteel 50.950.787  44.553.676  6.397.111  
 Totaal structureel 23.247.993  24.416.922  -1.168.929  
Totaal Natuurlijk Platteland  23.247.993  68.970.598  -45.722.605  
Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken   -  
 Bijdrage van en aan regionaal mobiliteitsfonds -  5.000  -5.000  

 Integrale gebiedsontwikkeling Coevorden -  -2.455  2.455  

 Ruimtelijke kwaliteit 500.000  500.000  -  
 Stedelijke Ontwikkeling en vernieuwing 788.435  1.032.998  -244.563  
 Totaal incidenteel 1.288.435  1.535.543  -247.108  
 Totaal structureel 2.308.627  1.904.981  403.646  
Totaal Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingskl imaat voor wonen en werken  3.597.062  3.440.524  156.538  
Zorgvuldig omgaan met water   -  
 Beleidsontwikkeling Regionaal waterplan 2.160.715  2.297.050  -136.335  
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 Onderzoeken grondwatersystemen 7.312.776  7.630.448  -317.672  
 Uitvoering grondwaterbeheer -  -10.746  10.746  

 Totaal incidenteel 9.473.491  9.916.752  -443.261  

 Totaal structureel 1.078.500  1.334.423  -255.923  
Totaal Zorgvuldig omgaan met water  10.551.991  11.251.175  -699.184  
In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het 
niveau van de wettelijke milieueisen    -  

 Bescherming aardkundige waarden/bodemarchief 28.500  -  28.500  
 Uitvoeringsprogramma externe veiligheid 95.000  87.643  7.357  

 Vergunningverlening inrichtingen Wet 
milieubeheer (Wm) 

-  -23  23  

 Totaal incidenteel 123.500  87.620  35.880  
 Totaal structureel 4.652.353  4.628.815  23.538  
Totaal In Drenthe behoud en verbetering van de mili eu- en leefomgevingskwaliteit tot 
tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen   

4.775.853  4.716.435  59.418  

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

 Voorbereiden en uitvoeren overheidssaneringen 
door de provincie 

1.589.000  1.266.014  322.986  

 Totaal incidenteel 1.589.000  1.266.014  322.986  
 Totaal structureel 203.500  169.319  34.181  
Totaal De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende 
generaties hun culturele, ecologische en economisch e kracht behouden  

1.792.500  1.435.333  357.167  

Verminderen van het aantal asbestdaken in Drenthe    -  
 Aanpak asbestdaken 98.639  68.838  29.801  

 Totaal incidenteel 98.639  68.838  29.801  

 Totaal structureel -  -  -  
Totaal Verminderen van het aantal asbestdaken in Dr enthe  98.639  68.838  29.801  
Totaal incidenteel programma  66.973.975  61.769.995  5.203.980  
Totaal structureel programma  32.039.840  32.840.951  -801.111  
Totale lasten programma  99.013.815  94.610.946  4.402.869  
     
3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen be nutten     
Innovatie en digitalisering als kans   -  

 Breedband -  -8.774  8.774  
 Totaal incidenteel -  -8.774  8.774  
 Totaal structureel -  -  -  
Totaal Innovatie en digitalisering als kans  -  -8.774  8.774  
Drenthe is dé MKB-provincie    -  
 Beleidskaders en programmabeheer 200.000  164.887  35.113  

 Onderzoek, voorlichting en rapportage 
vestigingsfactoren kernzones 

5.250  -2.951  8.201  

 Ruimtelijk Economisch Programma 3.180.000  1.200.482  1.979.518  
 Voorzieningen vestigingsfactoren kernzones 210.000  116.569  93.431  
 Totaal incidenteel 3.595.250  1.478.987  2.116.263  
 Totaal structureel 5.098.163  4.557.463  540.700  
Totaal Drenthe is dé MKB-provincie  8.493.413  5.871.563  2.656.963  

(Inter)nationale en (inter)regionale kansen benutten   -  

 Vierkant voor Werk/Bedrijvenregeling 2.088.150  1.227.669  860.481  
 Totaal incidenteel 2.088.150  1.227.669  860.481  
 Totaal structureel -  -  -  
Totaal (Inter)nationale en (inter)regionale kansen benutten  2.088.150  1.227.669  860.481  
Investeren in uitdagend en toekomstgericht onderwijs   -  

 Prikkels functioneren arbeidsmarkt 487.000  494.878  -7.878  
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 Totaal incidenteel 487.000  494.878  -7.878  
 Totaal structureel 300.000  298.555  1.445  
Totaal Investeren in uitdagend en toekomstgericht o nderwijs  787.000  793.433  -6.433  
Zorgdragen voor een veerkrachtige een bestendige arbeidsmarkt - Iedereen doet mee   -  
 Totaal incidenteel -  -  -  
 Totaal structureel 10.000  17.278  -7.278  
Totaal Zorgdragen voor een veerkrachtige een besten dige arbeidsmarkt - Iedereen doet 
mee 

10.000  17.278  -7.278  

Vrijetijdseconomie stimuleren   -  
 Aanpak vitale vakantieparken Drenthe 775.000  740.668  34.332  
 Voorzieningen toeristisch aanbod 777.000  818.144  -41.144  
 Totaal incidenteel 1.552.000  1.558.812  -6.812  

 Totaal structureel 2.064.269  2.061.972  2.297  

Totaal Vrijetijdseconomie stimuleren  2.841.269  2.880.116  -38.847  
Drenthe heeft optimale fiets- en wandelvoorzieningen voor inwoners en bezoekers    -  

 Fietsen 182.221  180.080  2.141  

 Totaal incidenteel 182.221  180.080  2.141  
 Totaal structureel -  -  -  
Totaal Drenthe heeft optimale fiets- en wandelvoorz ieningen voor inwoners en bezoekers  -  -  -  
Totaal incidenteel programma  7.904.621  4.931.652  2.972.969  
Totaal structureel programma  7.472.432  6.935.268  537.164  
Totale lasten programma  15.377.053  11.866.920  3.510.133  
     
4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig      
Goede doorstroming en verkeersveilige infrastructuur   -  
 Beleid 2.195.311  1.987.851  207.460  
 Brede doeluitkering 1.967.561  662.626  1.304.935  

 Instandhouden van de infrastructuur van wegen 
(variabel onderhoud) 

-51.239  -53.423  2.184  

 
Instandhouden van onze bestaande infrastructuur 
op het gebied van leefbaarheid, mobiliteit en 
bereikbaarheid 

-3.686  -3.686  -  

 Toekomst Groningen Airport Eelde, uitwerking 
beleidskeuze ‘Investeren’ 

900.000  900.000  -  

 Verbetering spoor Zwolle Coevorden en Emmen 3.000.000  1.912.690  1.087.310  

 Zorgen voor een duurzame leefomgeving rond de 
provinciale wegen 

-20.674  -20.674  -  

 Zorgen voor veilige provinciale wegen -60.000  -60.000  -  
 Totaal incidenteel 7.927.273  5.325.384  2.601.889  
 Totaal structureel 19.449.021  18.631.014  818.007  
Totaal Goede doorstroming en verkeersveilige infras tructuur  27.376.294  23.956.398  3.419.896  
Toekomstgerichte mobiliteit   -  
 Exploitatie openbaar vervoer 10.200  12.581  -2.381  
 Totaal incidenteel 10.200  12.581  -2.381  
 Totaal structureel 25.559.051  25.201.209  357.842  
Totaal Toekomstgerichte mobiliteit  25.569.251  25.213.790  355.461  
Proactief op verkeersveiligheid   -  

 Uitwerking pup 78.000  -10.689  88.689  

 Totaal incidenteel 78.000  -10.689  88.689  
 Totaal structureel 1.131.546  1.117.042  14.504  
Totaal Proactief op verkeersveiligheid  1.209.546  1.106.353  103.193  
Toegankelijk via het water   -  

 Instandhouden van de infrastructuur van 
vaarwegen (variabel onderhoud) 

59.852  39.804  20.048  
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Instandhouden van onze bestaande infrastructuur 
van vaarwegen op het gebied van leefbaarheid, 
bereikbaarheid en mobiliteit 

34.529  44.082  -9.553  

 Totaal incidenteel 94.381  83.886  10.495  
 Totaal structureel 4.454.505  4.280.222  174.283  
Totaal Toegankelijk via het water  4.548.886  4.364.108  184.778  
Totaal incidenteel programma  8.109.854  5.411.162  2.698.692  
Totaal structureel programma  50.594.123  49.229.487  1.364.636  
Totale lasten programma  58.703.977  54.640.649  4.063.328  
     
5: Klimaat en energie: samen doorpakken     
Een bijdrage leveren aan de doelstelling van 49% CO2 reductie in 2030 (t.o.v. 1990)   -  
 Actieplan Energieneutraal Wonen -2.151  -2.151  -  
 Programma klimaat en energie 1.071.981  541.178  530.803  
 Totaal incidenteel 1.069.830  539.027  530.803  
 Totaal structureel 2.127.550  2.127.550  -  
Totaal Een bijdrage leveren aan de doelstelling van  49% CO2 reductie in 2030 (t.o.v. 1990)  3.197.380  2.666.577  530.803  
Totaal incidenteel programma  1.069.830  539.027  530.803  
Totaal structureel programma  2.127.550  2.127.550  -  
Totale lasten programma  3.197.380  2.666.577  530.803  
     
6: Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig     
Oog voor cultureel erfgoed   -  

 Cultuurhistorie verhaal van Drenthe/Koloniën van 
Weldadigheid 

296.856  256.306  40.550  

 Monumenten 776.435  776.095  340  

 Totaal incidenteel 1.073.291  1.032.401  40.890  

 Totaal structureel 2.621.659  2.498.411  123.248  

Totaal Oog voor cultureel erfgoed  3.694.950  3.530.812  164.138  

Cultuur en evenementen   -  

 76 jaar bevrijding in Drenthe in het jaar 2020 98.070  98.469  -399  

 Culturele investeringen 589.851  550.000  39.851  

 Cultuurparticipatie 60.000  65.901  -5.901  

 Musea 89.914  95.927  -6.013  

 Podium Platteland 290.000  289.841  159  

 Podiumkunsten, festivals en evenementen -  1.000  -1.000  

 Streektaal 50.000  50.000  -  

 Totaal incidenteel 1.177.835  1.151.138  26.697  

 Totaal structureel 13.969.100  13.919.943  49.157  

Totaal Cultuur en evenementen  15.146.935  15.071.081  75.854  

Sociaal Drenthe voor iedereen   -  

 P-Economische vitaliteit platteland 1.050.000  1.032.600  17.400  

 Sociaal-maatschappelijke ontwikkeling en 
ondersteuning 

569.283  142.231  427.052  

 Subsidies Leader Zuidoost Drenthe 612.500  730.419  -117.919  

 Subsidies Leader Zuidwest Drenthe 420.000  212.452  207.548  

 Totaal incidenteel 2.651.783  2.117.702  534.081  

 Totaal structureel 1.878.331  2.021.396  -143.065  
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Totaal Sociaal Drenthe voor iedereen  4.530.114  2.964.267  -53.436  

Sport en Bewegen stimuleren   -  

 Drenthe beweegt 200.000  230.000  -30.000  

 Sport algemeen 250.000  198.012  51.988  

 Totaal incidenteel 450.000  428.012  21.988  

 Totaal structureel 390.000  470.038  -80.038  

Totaal Sport en Bewegen stimuleren  840.000  898.050  -58.050  

Totaal incidenteel programma  5.352.909  4.729.253  623.656  

Totaal structureel programma  18.859.090  18.909.788  -50.698  

Totale lasten programma  24.211.999  23.639.042  572.957  

     
7: Middelen en mensen     
Een duurzaam sluitende provinciale begroting   -  

 Overige financiële middelen 168.000  739.794  -571.794  

 Uitkering Provinciefonds 100.000  105.470  -5.470  

 Totaal incidenteel 267.999  845.264  -577.265  

 Totaal structureel 195.500  64.549  130.951  

Totaal Een duurzaam sluitende provinciale begroting  463.499  909.813  -446.314  

Bedrijfsvoering Documentaire informatievoorziening   -  

 Totaal incidenteel -  -  -  

 Totaal structureel 191.685  177.380  14.305  

Totaal Bedrijfsvoering Documentaire informatievoorz iening  191.685  177.380  14.305  

Bedrijfsvoering Financiën en Control   -  

 Financiële administratie -  -10.849  10.849  

 Financiële adviezen -  -43  43  

 Totaal incidenteel -  -10.892  10.892  

 Totaal structureel 171.190  156.793  14.397  

Totaal Bedrijfsvoering Financiën en Control  171.190  145.901  25.289  

Bedrijfsvoering Informatievoorziening en Automatisering   -  

 Dienstverlening Prolander -  -50.602  50.602  

 I-beleid en Architectuur -  -32.120  32.120  

 Server (technische infrastructuur) -  -3.369  3.369  

 Totaal incidenteel -  -86.091  86.091  

 Totaal structureel 3.986.352  4.083.153  -96.801  

Totaal Bedrijfsvoering Informatievoorziening en Aut omatisering  3.986.352  3.997.062  -10.710  

Bedrijfsvoering Subsidies en Inkoop   -  

 Totaal incidenteel -  -  -  

 Totaal structureel 15.300  15.318  -18  

Totaal Bedrijfsvoering Subsidies en Inkoop  15.300  15.318  -18  

Bedrijfsvoering Personeel en organisatie   -  
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 Arbeidsomstandigheden 200.000  -2.369  202.369  

 Concernopleidingen -  -981  981  

 Organisatieontwikkeling 350.000  137.947  212.053  

 Totaal incidenteel 550.000  134.597  415.403  

 Totaal structureel 1.135.190  979.782  155.408  

Totaal Bedrijfsvoering Personeel en organisatie  1.685.190  1.114.379  570.811  

Bedrijfsvoering Personele inzet   -  

 Loonkosten op taakveld 0.6 Overhead 450.000  442.853  7.147  

 Totaal incidenteel 450.000  442.853  7.147  

 Totaal structureel 46.451.478  46.644.190  -192.712  

Totaal Bedrijfsvoering Personele inzet  46.901.478  47.087.043  -185.565  

Bedrijfsvoering Facilitaire zaken en Huisvesting   -  

 Accommodatie Health Hub Roden 54.238  67.889  -13.651  

 Totaal incidenteel 54.238  67.889  -13.651  

 Totaal structureel 5.211.378  4.896.124  315.254  

Totaal Bedrijfsvoering Facilitaire zaken en Huisves ting  5.265.616  4.964.013  301.603  

Totaal incidenteel programma  1.322.237  1.393.620  -71.383  

Totaal structureel programma  57.358.073  57.017.289  340.784  

Totale lasten programma  58.680.310  58.410.909  269.401  

     
8: Integrale Opgaven     
Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe   -  

 RD ZO-Drenthe: Proceskosten 387.920  386.978  942  

 RD ZO-Drenthe: Welzijn 1.146.871  1.225.671  -78.800  

 RD ZO-Drenthe: Werken 3.604.654  3.415.972  188.682  

 RD ZO-Drenthe: Wonen 1.114.865  1.114.865  -  

 
Uitvoering provincie Drenthe Regiodeal Zuid- en 
Oost-Drenthe: projecten Welzijn 

90.000  -93.808  183.808  

 
Uitvoering provincie Drenthe Regiodeal Zuid- en 
Oost-Drenthe: projecten Werken 

234.000  -228.860  462.860  

 
Uitvoering provincie Drenthe Regiodeal Zuid- en 
Oost-Drenthe: projecten Wonen 

90.000  27.561  62.439  

 Totaal incidenteel 6.668.310  5.848.379  819.931  

 Totaal structureel -  -  -  

Totaal Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe  6.668.310  5.848.379  819.931  

Totaal incidenteel programma  6.668.310  5.848.379  819.931  

Totaal structureel programma  -  -  -  

Totale lasten programma  6.668.310  5.848.379  819.931  

     
9: Investeringsagenda     
Cultuur en erfgoed   -  

 Aandeel in Noodfonds cultuur 500.000  132.352  367.648  
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 Totaal incidenteel 500.000  132.352  367.648  

 Totaal structureel -  -  -  

Totaal Cultuur en erfgoed  500.000  132.352  367.648  

Mobiliteit    -  

 Mobiliteitsproject Rheine Meppen 200.000  198.955  1.045  

 Totaal incidenteel 200.000  198.955  1.045  

 Totaal structureel -  -  -  

Totaal Mobiliteit  200.000  198.955  1.045  

Sociale agenda    -  

 Werkplan 2020 sociale agenda 500.000  437.875  62.125  

 Totaal incidenteel 500.000  437.875  62.125  

 Totaal structureel -  -  -  

Totaal Sociale agenda  500.000  437.875  62.125  

Totaal incidenteel programma  1.200.000  769.182  430.818  

Totaal structureel programma  -  -  -  

Totale lasten programma  1.200.000  769.182  430.818  

     
Totale lasten alle programma's excl. Reserve mutati es 274.857.590  259.251.360  15.606.230  

 Waarvan incidenteel 102.093.589 88.008.108 14.085.481 

 Waarvan structureel 172.764.001 171.243.251 1.520.750 

 
Baten      
Programma/beleidsopgave omschrijving Actuele begroting 

2020  
Realisatie 2020  Verschil 

begroting/rekening  
1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen he en    
 PS: PS vervullen hun eigen rol en geven hieraan zowel binnen het 
(provinciaal) bestuur als binnen de Drentse samenleving invulling    

 Totaal incidenteel -  -  -  
 Totaal structureel -  -  -  
Totaal  PS: PS vervullen hun eigen rol en geven hie raan zowel binnen het 
(provinciaal) bestuur als binnen de Drentse samenle ving invulling  

-  -  -  

CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld    
 Totaal incidenteel -  -  -  
 Totaal structureel -  -  -  
Totaal CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en b oegbeeld  -  -  -  
 Goed openbaar bestuur in Drenthe    
 Totaal incidenteel -  -  -  
 Totaal structureel -  -  -  
Totaal  Goed openbaar bestuur in Drenthe  -  -  -  
Versterking kwaliteit eigen openbaar bestuur   -  
 Totaal incidenteel -  -  -  
 Totaal structureel -12.000  -27.232  15.232  
Totaal Versterking kwaliteit eigen openbaar bestuur  -12.000  -27.232  15.232  
Verbinding met de Drentse samenleving   -  
 Totaal incidenteel -  -  -  
 Totaal structureel -7.640  -  -7.640  
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Totaal Verbinding met de Drentse samenleving  -7.640  -  -7.640  
Totaal incidenteel programma  -  -  -  
Totaal structureel programma  -19.640  -27.232  7.592  
Totale baten programma  -19.640  -27.232  7.592  
     
2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting ge ven    
Toekomstgerichte landbouw    
 Interbestuurlijk programma vitaal platteland Drents Plateau (IBP) -  -82.751  82.751  

 Investeringsagenda; Toekomstgerichte landbouw ontwikkelagenda 
melkveehouderij 

-  -6.789  6.789  

 POP3 Landbouw -2.415.442  -3.027.649  612.207  
 Verbetering van de landbouwstructuur -100.000  -416.989  316.989  
 Versterking van de landbouw & agribusiness -  -88.053  88.053  
 Totaal incidenteel -2.515.442  -3.622.231  1.106.789  
 Totaal structureel -  -7.267  7.267  
Totaal Toekomstgerichte landbouw  -2.515.442  -3.629.498  1.114.056  
Natuurlijk Platteland   -  
 Grondverwerving en functieverandering NNN -3.729.825  -13.723.389  9.993.564  
 Natuur algemeen -  -166.474  166.474  
 P-Milieukwaliteit Drenthe -6.967.100  -2.933.521  -4.033.579  
 R-Realisatie EHS -2.679.578  -1.847.054  -832.524  
 Tijdelijke beheer grondbezit -1.055.260  -1.153.260  98.000  
 Uitfinanciering Natuur-overig -421.677  -448.429  26.752  
 Totaal incidenteel -14.853.440  -20.272.127  5.418.687  
 Totaal structureel -1.968.786  -3.234.392  1.265.607  
Totaal Natuurlijk Platteland  -16.822.226  -23.506.519  6.684.293  
Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken   -  

 Bijdrage van en aan regionaal mobiliteitsfonds -2.053.894  -2.053.913  19  
 Totaal incidenteel -2.053.894  -2.053.913  19  
 Totaal structureel -  -  -  
Totaal Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingskl imaat voor wonen en 
werken  

-2.053.894  -2.053.913  19  

Zorgvuldig omgaan met water   -  

 Onderzoeken grondwatersystemen -7.878.633  -7.779.984  -98.649  
 Totaal incidenteel -7.878.633  -7.779.984  -98.649  
 Totaal structureel -710.000  -804.716  94.716  
Totaal Zorgvuldig omgaan met water  -8.588.633  -8.584.700  -3.933  
In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot 
tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen    -  

 Uitvoeringsprogramma externe veiligheid -  -10.956  10.956  
 Totaal incidenteel -  -10.956  10.956  
 Totaal structureel -225.000  -  -225.000  
Totaal In Drenthe behoud en verbetering van de mili eu- en 
leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van  de wettelijke 
milieueisen   

-225.000  -10.956  -214.044  

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

  
-  

 Voorbereiden en uitvoeren overheidssaneringen door de provincie -920.800  -842.056  -78.744  
 Totaal incidenteel -920.800  -842.056  -78.744  
 Totaal structureel -37.500  -6.044  -31.456  
Totaal De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze 
ook voor volgende generaties hun culturele, ecologi sche en 
economische kracht behouden  

-958.300  -848.100  -110.200  

Verminderen van het aantal asbestdaken in Drenthe     
 Aanpak asbestdaken -  -53.820  53.820  
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 Totaal incidenteel -  -53.820  53.820  
 Totaal structureel -  -  -  
Totaal Verminderen van het aantal asbestdaken in Dr enthe  -  -53.820  53.820  
Totaal incidenteel programma  -28.222.209  -34.635.087  6.412.878  
Totaal structureel programma  -2.941.286  -4.052.419  1.111.134  
Totale baten programma  -31.163.495  -38.687.506  7.524.012  
     
3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen be nutten     
Innovatie en digitalisering als kans   -  
 Totaal incidenteel -  -  -  
 Totaal structureel -  -  -  
Totaal Innovatie en digitalisering als kans  -  -  -  
Drenthe is dé MKB-provincie    -  
 Voorzieningen vestigingsfactoren kernzones -  37.591  -37.591  
 Totaal incidenteel -  37.591  -37.591  
 Totaal structureel -3.246.632  -3.200.702  -45.930  
Totaal Drenthe is dé MKB-provincie  -3.246.632  -3.163.111  -83.521  
(Inter)nationale en (inter)regionale kansen benutten   -  
 Vierkant voor Werk/Bedrijvenregeling -44.075  -43.282  -793  
 Totaal incidenteel -44.075  -43.282  -793  
 Totaal structureel -  -  -  
Totaal (Inter)nationale en (inter)regionale kansen benutten  -44.075  -43.282  -793  
Investeren in uitdagend en toekomstgericht onderwijs   -  
 Prikkels functioneren arbeidsmarkt -  -46.129  46.129  
 Totaal incidenteel -  -46.129  46.129  
 Totaal structureel -  -  -  
Totaal Investeren in uitdagend en toekomstgericht o nderwijs  -  -46.129  46.129  
Zorgdragen voor een veerkrachtige een bestendige arbeidsmarkt - Iedereen 
doet mee   -  

 Totaal incidenteel -  -  -  
 Totaal structureel -  -  -  
Totaal Zorgdragen voor een veerkrachtige een besten dige arbeidsmarkt - 
Iedereen doet mee  

-  -  -  

Vrijetijdseconomie stimuleren   -  
 Aanpak vitale vakantieparken Drenthe -242.667  -242.668  1  
 Voorzieningen toeristisch aanbod -  20.000  -20.000  

 
Totaal incidenteel -242.667  -222.668  -19.999  

 Totaal structureel -  -  -  
Totaal Vrijetijdseconomie stimuleren  -  20.000  -19.999  
Drenthe heeft optimale fiets- en wandelvoorzieningen voor inwoners en 
bezoekers    -  

 Totaal incidenteel -  -  -  
 Totaal structureel -  -  -  
Totaal Drenthe heeft optimale fiets- en wandelvoorz ieningen voor 
inwoners en bezoekers   

-  -  -  

Totaal incidenteel programma  -286.742  -274.488  -12.254  
Totaal structureel programma  -3.246.632  -3.200.702  -45.930  
Totale baten programma  -3.533.374  -3.475.190  -58.184  
     
4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig     
Goede doorstroming en verkeersveilige infrastructuur   -  
 Beleid -84.293  -262.885  178.592  

 Instandhouden van onze bestaande infrastructuur op het gebied van 
leefbaarheid, mobiliteit en bereikbaarheid 

-231.990  -236.603  4.613  
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 Verbetering spoor Zwolle Coevorden en Emmen -4.875.341  -3.788.031  -1.087.310  
 Totaal incidenteel -5.191.624  -4.287.519  -904.105  
 Totaal structureel -194.165  -235.270  41.105  
Totaal Goede doorstroming en verkeersveilige infras tructuur  -5.385.789  -4.522.789  -863.000  
Toekomstgerichte mobiliteit   -  
 Totaal incidenteel -  -  -  
 Totaal structureel -  -71  71  
Totaal Toekomstgerichte mobiliteit  -  -71  71  
Proactief op verkeersveiligheid   -  
 Totaal incidenteel -  -  -  
 Totaal structureel -14.000  -44.349  30.349  
Totaal Proactief op verkeersveiligheid  -14.000  -44.349  30.349  
Toegankelijk via het water   -  

 Instandhouden van de infrastructuur van vaarwegen (variabel 
onderhoud) 

-27.782  -27.782  -  

 Instandhouden van onze bestaande infrastructuur van vaarwegen op 
het gebied van leefbaarheid, bereikbaarheid en mobiliteit 

-701.933  -898.925  196.992  

 Totaal incidenteel -729.715  -926.707  196.992  
 Totaal structureel -3.389.705  -3.614.996  225.292  
Totaal Toegankelijk via het water  -4.119.420  -4.541.703  422.283  
Totaal incidenteel programma  -5.921.339  -5.214.226  -707.113  
Totaal structureel programma  -3.597.870  -3.894.686  296.746  
Totale baten programma  -9.519.209  -9.108.912  -410.297  
     
5: Klimaat en energie: samen doorpakken     
Een bijdrage leveren aan de doelstelling van 49% CO2 reductie in 2030 (t.o.v. 
1990)   -  

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

-  -  -  

Totaal incidenteel programma  -  -  -  
Totaal structureel programma  -  -  -  
Totale baten programma  -  -  -  
     
6: Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig     
Oog voor cultureel erfgoed   -  
 Monumenten -94.000  -71.116  -22.884  

 Totaal incidenteel -94.000  -71.116  -22.884  

 Totaal structureel -  -  -  
Totaal Oog voor cultureel erfgoed  -94.000  -71.116  -22.884  
Cultuur en evenementen   -  
 Totaal incidenteel -  -  -  
 Totaal structureel -951.926  -1.908.925  956.999  
Totaal Cultuur en evenementen  -951.926  -1.908.925  956.999  
Sociaal Drenthe voor iedereen   -  
 Subsidies Leader Zuidoost Drenthe -525.000  -637.500  112.500  
 Subsidies Leader Zuidwest Drenthe -420.000  -241.635  -178.365  
 Totaal incidenteel -945.000  -879.135  -65.865  
 Totaal structureel -  -  -  
Totaal Sociaal Drenthe voor iedereen  -945.000  -879.135  -65.865  
Sport en Bewegen stimuleren   -  
 Totaal incidenteel -  -  -  
 Totaal structureel -  -  -  
Totaal Sport en Bewegen stimuleren  -  -  -  
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Totaal incidenteel programma  -1.039.000  -950.251  -88.749  
Totaal structureel programma  -951.926  -1.908.925  956.999  
Totale baten programma  -1.990.926  -2.859.176  868.250  
     
7: Middelen en mensen     
Een duurzaam sluitende provinciale begroting   -  
 Geldleningen en uitzettingen langer dan 1 jaar - taakveld 0.3 -55.026  -55.026  -  
 Overige financiële middelen -122.000  -81.986  -40.014  
 Uitkering Provinciefonds -18.499.815  -18.541.482  41.667  
 Totaal incidenteel -18.676.841  -18.678.494  1.653  
 Totaal structureel -207.307.431  -207.843.658  536.227  
Totaal Een duurzaam sluitende provinciale begroting  -225.984.272  -226.522.152  537.880  
Bedrijfsvoering Documentaire informatievoorziening   -  
 Totaal incidenteel -  -  -  
 Totaal structureel -  -  -  
Totaal Bedrijfsvoering Documentaire informatievoorz iening  -  -  -  
Bedrijfsvoering Financiën en Control   -  
 Totaal incidenteel -  -  -  
 Totaal structureel -6.000  -  -6.000  
Totaal Bedrijfsvoering Financiën en Control  -6.000  -  -6.000  
Bedrijfsvoering Informatievoorziening en Automatisering   -  
 Totaal incidenteel -  -  -  
 Totaal structureel -882.546  -844.580  -37.966  
Totaal Bedrijfsvoering Informatievoorziening en Aut omatisering  -882.546  -844.580  -37.966  
Bedrijfsvoering Subsidies en Inkoop   -  
 Totaal incidenteel -  -  -  
 Totaal structureel -  -  -  
Totaal Bedrijfsvoering Subsidies en Inkoop  -  -  -  
Bedrijfsvoering Personeel en organisatie   -  
 Totaal incidenteel -  -  -  
 Totaal structureel -10.665  -  -10.665  
Totaal Bedrijfsvoering Personeel en organisatie  -10.665  -  -10.665  
Bedrijfsvoering Personele inzet   -  
 Totaal incidenteel -  -  -  

 Totaal structureel -2.899.571  -4.533.877  1.634.306  
Totaal Bedrijfsvoering Personele inzet  -2.899.571  -4.533.877  1.634.306  
Bedrijfsvoering Facilitaire zaken en Huisvesting   -  
 Accommodatie Health Hub Roden -  3.409  -3.409  
 Totaal incidenteel -  3.409  -3.409  
 Totaal structureel -1.124.195  -1.016.637  -107.558  
Totaal Bedrijfsvoering Facilitaire zaken en Huisves ting  -1.124.195  -1.013.228  -110.967  
Totaal incidenteel programma  -18.676.841  -18.675.085  -1.756  
Totaal structureel programma  -212.230.408  -214.238.752  2.008.344  
Totale baten programma  -230.907.249  -232.913.837  2.006.588  
     
8: Integrale Opgaven     
Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe   -  
 RD ZO-Drenthe: Proceskosten -96.980  -96.744  -236  
 RD ZO-Drenthe: Welzijn -286.718  -306.418  19.700  
 RD ZO-Drenthe: Werken -901.163  -853.993  -47.170  
 RD ZO-Drenthe: Wonen -278.716  -278.716  -  
 Totaal incidenteel -1.563.577  -1.535.871  -27.706  
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 Totaal structureel -  -  -  
Totaal Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe  -1.563.577  -1.535.871  -27.706  
Totaal incidenteel programma  -1.563.577  -1.535.871  -27.706  
Totaal structureel programma  -  -  -  
Totale baten programma  -1.563.577  -1.535.871  -27.706  
     
9: Investeringsagenda     
Cultuur en erfgoed   -  
 Totaal incidenteel -  -  -  
 Totaal structureel -  -  -  
Totaal Cultuur en erfgoed  -  -  -  
Mobiliteit   -  
 Totaal incidenteel -  -  -  
 Totaal structureel -  -  -  
Totaal Mobiliteit  -  -  -  
Sociale agenda   -  

 Totaal incidenteel -  -  -  

 Totaal structureel -  -  -  
Totaal Sociale agenda  -  -  -  
Totaal incidenteel programma  -  -  -  
Totaal structureel programma  -  -  -  
Totale baten programma  -  -  -  
     
Totale baten alle programma's excl. Reserve mutatie s -278.697.470  -288.607.724  9.910.254  
 Waarvan incidenteel -55.709.708 -61.285.008 5.575.300 
 Waarvan structureel -222.987.762 -227.322.716 4.334.954 
     

 Mutaties reserves    

     

 Toevoegingen reserves Actuele begroting 
2020  

Realisatie 2020  Verschil 
begroting/rekening  

 8: Middelen     

 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen    

 Bijdrage aan Cofinancieringsreserve Europa 4.152.500  5.026.326  -873.826  
 Bijdrage aan de reserve voor algemene doeleinden 461.949  461.949  -  
 Bijdrage aan de Risicoreserve -  -  -  
 Bijdrage aan Financieringsreserve 19.684.129  19.684.129  -  
 Bijdrage aan Reserve investeringsagenda 5.895.481  5.895.481  -  
 Bijdrage aan Reserve investeringsagenda 2019-2023 61.700.000  61.700.000  -  
 Bijdrage aan reserve Investeringsbijdrage Groningen Airport Eelde 500.000  500.000  -  
 Bijdrage aan reserve natuurbeleid 15.209.913  27.219.235  -12.009.322  
 Bijdrage aan Reserve opvang revolverend financieren 22.500  22.500  -  
 Bijdrage aan reserve provinciaal aandeel ILG 3.011.974  3.235.820  -223.846  
 Bijdrage aan Reserve Regio Specifiek Pakket 16.372.780  18.349.772  -1.976.992  
 Bijdrage aan Reserve regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe 7.790.267  7.873.386  -83.119  
 Bijdrage aan reserve uitvoering generatiepact 935.268  1.116.837  -181.569  
 Bijdrage aan reserve vaarweg Meppel de Punt 248.465  248.465  -  

 Bijdrage aan reserve versterking economisch structuur 1.120.000  1.656.523  -536.523  

 Bijdrage aan saldireserve 29.202.445  29.202.445  -  

 Inflatiecorrectie RSP (IBOI) 234.259  234.259  -  
 Bijdrage aan reserve vitaal platteland 600.000  641.163  -41.163  
 Bijdrage aan de reserve Reserve persoonlijk ontwikkel budget (POB) 300.000  313.670  -13.670  

 Bijdrage aan reserve groot (variabel) onderhoud wegen en 
vaarwegen 

3.743.290  4.858.863  -1.115.573  
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 Bijdrage aan reserve voormalige bdu verkeer en vervoer 2.616.926  4.335.998  -1.719.072  
 Totaal incidenteel 173.802.146  192.576.821  -18.774.675  
 Bijdrage aan reserve Investeringen Verkeer en Vervoer 15.125.785  15.481.226  -355.441  
 Totaal structureel 15.125.785  15.481.226  -355.441  
 Totaal toevoegingen reserves  188.927.931  208.058.047  -19.130.116  
     

 Onttrekkingen reserves Actuele begroting 
2020  

Realisatie 2020  Verschil 
begroting/rekening  

 8: Middelen     

 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen    

 Bijdrage van Cofinancieringsreserve Europa -3.644.353  -3.644.353  -  
 Bijdrage van de saldireserve -31.947.449  -31.947.449  -  
 Bijdrage van Financieringsreserve -55.100.000  -55.100.000  -  
 Bijdrage van Reserve investeringsagenda -5.100.000  -5.100.000  -  
 Bijdrage van Reserve Investeringsbijdrage Groningen Airport Eelde -1.585.000  -1.585.000  -  
 Bijdrage van reserve natuurbeleid -21.971.366  -21.971.366  -  
 Bijdrage van Reserve opvang revolverend financieren -201.500  -201.500  -  
 Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG -3.927.773  -3.927.773  -  
 Bijdrage van Reserve Regio Specifiek Pakket -25.690.212  -25.690.212  -  
 Bijdrage van Reserve regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe -  -  -  
 Bijdrage van reserve uitvoering generatiepact -858.600  -858.600  -  

 Bijdrage van reserve versterking economisch structuur -1.500.000  -1.500.000  -  

 Bijdrage van reserve vitaal platteland -909.985  -909.985  -  

 Bijdrage van reserve voor algemene doeleinden -5.929.728  -5.929.728  -  
 Bijdrage van Risicoreserve -4.702.000  -4.762.000  60.000  
 Bijdrage van reserve voormalige bdu verkeer en vervoer -2.990.200  -2.990.200  -  

 Bijdrage van reserve groot (variabel) onderhoud wegen en 
vaarwegen 

-3.088.582  -3.088.582  -  

 Bijdrage van Reserve persoonlijk ontwikkel budget (POB) -269.000  -269.000  -  
 Bijdrage van Reserve investeringsagenda 2019-2023 -1.700.000  -1.700.000   
 Totaal incidenteel -171.115.748  -171.175.748  60.000  
 Bijdrage van reserve Investeringen verkeer en vervoer -13.972.303  -13.972.303  -  
 Totaal structureel -13.972.303  -13.972.303  -  
 Totaal onttrekkingen reserves  -185.088.051  -185.148.051  60.000  
     

resumerend  
Actuele begroting 
2020 

Realisatie 2020  Verschil 
begroting/rekening  

 Totale lasten alle programma, zonder reserve mutaties 274.857.590 259.251.360 15.606.230 

 Waarvan incidenteel 
102.093.589 88.008.108 14.085.481 

 Waarvan structureel 
172.764.001 171.243.251 1.520.750 

     

 Totale baten alle programma, zonder reserve mutaties 
-278.697.470 -288.607.724 9.910.254 

 Waarvan incidenteel 
-55.709.708 -61.285.008 5.575.300 

 Waarvan structureel 
-222.987.762 -227.322.716 4.334.954 

     

 Totale toevoegingen reserve 
188.927.931 208.058.047 -19.130.116 

 Waarvan incidenteel 
173.802.146 192.576.821 -18.774.675 

 Waarvan structureel 
15.125.785 15.481.226 -355.441 

     

 Totale onttrekkingen reserve 
-185.088.051 -185.148.051 60.000 

 Waarvan incidenteel 
-171.115.748 -171.175.748 60.000 

 Waarvan structureel 
-13.972.303 -13.972.303 0 
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II.6 De wet normering bezoldiging topfunctionarisse n publieke en 
semipublieke sector (WNT) 
 
De Wet Normering Topinkomens (WNT) handelt over het maximum inkomen van topfunctionarissen. 
Als het gaat om de provinciale organisatie is de conclusie dat geen van onze medewerkers, dus ook 
niet diegenen die moeten worden gekwalificeerd als topfunctionaris, de norm zoals gesteld in de WNT 
overstijgen. De uitleg van de wet is overigens dat de Provinciesecretaris en de Statengriffier als 
topfunctionaris moeten worden gezien. Op 1 juli 2014 is het wetsvoorstel Wet verlaging 
bezoldigingsmaximum WNT (het WNT II) ingediend bij de Tweede Kamer. De wet is op 22 december 
2014 aangenomen door de Eerste kamer en is per 1 januari 2016 in werking getreden. Het wettelijk 
bezoldigingsmaximum voor het jaar 2020 bedraagt hiermee € 201.000, -- (was vorig jaar € 194.000, --) 
daarmee is de norm van het bezoldigingsmaximum WNT tot 100% van een ministerssalaris 
vastgelegd. Met deze norm overschrijdt het salaris van onze topfunctionarissen – en dus ook van 
andere medewerkers – de norm niet. 
 
De WNT stelt, naast een verplichting tot openbaarmaking, een maximum aan de bezoldiging en de 
contractuele ontslagvergoeding vast. De bezoldiging van de hoogste leidinggevenden van de 
provincie dienen te worden gepubliceerd. Het beloningsmaximum geldt ook voor bepaalde ingehuurde 
derden. Op grond van de wet bedraagt de totale maximale bezoldiging (exclusief sociale 
verzekeringspremies) na indexering voor 2020 € 282.600, -- (was vorig jaar € 273.000, --) of een pro 
rata gedeelte bij deeltijddienstverbanden of dienstverbanden korter dan een jaar. Dit bedrag is 
inclusief het werkgeversdeel in de pensioenpremie. Het maximum van € 282.600, -- geldt ook voor 
contracten met ingehuurde derden die in enige periode van achttien maanden langer dan zes 
maanden voor de organisatie werkzaam zijn. Voorbeelden zijn zzp’ers, personen met een 
management-BV en (interim-) arbeidskrachten van adviesbureaus. De beloning in het sectoraal 
bezoldigingsregime mag niet uitstijgen boven de voor die sector geldende norm. Deze norm wordt 
door de betrokken minister vastgesteld. 
 
Voor alle topfunctionarissen geldt dat het geldende bezoldigingsmaximum over 2020 niet is 
overschreden. De provincie Drenthe heeft hiermee over 2020 voldaan aan de WNT. 

Voorgeschreven model Bezoldiging topfunctionarissen  

    

bedragen x € 1 W. Brenkman  G.V. Buissink   

Functiegegevens Provincie-secretaris Statengriffier  

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12  

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)  1 1  

Dienstbetrekking ja ja  

Bezoldiging     
    

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 150.573 123.053  

Beloningen betaalbaar op termijn 21.127 20.347  

Subtotaal  171.700 143.400  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 201.000 201.000  

-/- Onverschuldigd betaald bedrag n.v.t. n.v.t.  

Totaal bezoldiging     
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Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t.  

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t. n.v.t.  
    

Gegevens 2019  W. Brenkman  G.V. Buissink   

Functiegegevens Provincie-secretaris Statengriffier  

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12  

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)  1 1  

Dienstbetrekking ja ja  

Bezoldiging     

    

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 145.380 119.179  

Beloningen betaalbaar op termijn 20.177 19.506  

Subtotaal  165.558 138.684  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 194.000 194.000  

-/- Onverschuldigd betaald bedrag n.v.t. n.v.t.  

Totaal bezoldiging     

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t.  

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t. n.v.t.  
 

Beëindigingsvergoedingen 
Naast het publiceren van de bezoldigingen dienen ook de beëindigingsvergoedingen gepubliceerd te 
worden wanneer deze de norm te boven gaan. De maximale ontslagvergoeding is € 83.000,-- en geldt 
ook wanneer de ontslaguitkering in termijnen wordt betaald. In 2020 is inzake topfunctionarissen geen 
beëindigingsvergoeding uitbetaald. Tevens is in 2020 geen beëindigingsvergoeding aan niet-
topfunctionarissen betaald hoger dan het geldende maximum.  
 
In 2020 zijn bij de provincie geen leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 
werkzaam geweest. 

 

De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een 
dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij meerdere WNT-plichtige instelling(en) als 
leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan met ingang van 1 januari 2018). 
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II.7 Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten  per taakveld 
 
Op grond van artikel 24 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) 
is het vanaf jaarrekening 2017 verplicht een totaaloverzicht van de gerealiseerde baten en lasten per 
taakveld  op te nemen, zoals dat ook bij de Begroting 2017 documenten is opgenomen. Ook het 
verdelingsprincipe waarmee de taakvelden over de programma’s zijn verdeeld is onderdeel van deze 
informatie. 

Realisatie taakveld naar programma's 

Taakveld / programma Realisatie 2019 Primitieve 
begroting 2020

Begroting 2020 
na wijziging

Realisatie 2020 Verschil

0.1 Uitkering provinciefonds 

7: Middelen en mensen -156.396.903 -159.385.854 -161.901.604 -162.242.285 340.681

Totaal taakveld -156.396.903 -159.385.854 -161.901.604 -162.242.285 340.681

0.2 Opbrengst provinciale belastingen 

7: Middelen en mensen -58.806.932 -59.100.000 -59.100.000 -59.342.490 242.490

Totaal taakveld -58.806.932 -59.100.000 -59.100.000 -59.342.490 242.490

0.3 Geldleningen en uitzettingen 

7: Middelen en mensen -2.388.793 -1.859.890 -1.969.711 -1.920.980 -48.731

Totaal taakveld -2.388.793 -1.859.890 -1.969.711 -1.920.980 -48.731

0.4 Deelnemingen 

7: Middelen en mensen -3.158.274 -2.313.633 -2.748.457 -2.815.883 67.426

Totaal taakveld -3.158.274 -2.313.633 -2.748.457 -2.815.883 67.426

0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en 
lasten 

7: Middelen en mensen -4.507.451 631.000 198.999 709.300 -510.301

Totaal taakveld -4.507.451 631.000 198.999 709.300 -510.301

0.6 Overhead 

1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen 
heen 

263.125 300.308 320.058 214.396 105.662

7: Middelen en mensen 22.909.975 27.317.712 25.187.592 23.166.820 2.020.772

Totaal taakveld 23.173.100 27.618.020 25.507.650 23.381.216 2.126.434

0.8 Mutaties reserves 

7: Middelen en mensen -11.880.469 -32.128.058 3.839.880 22.909.995 -19.070.115

Totaal taakveld -11.880.469 -32.128.058 3.839.880 22.909.995 -19.070.115

1.1 Provinciale Staten 

1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen 
heen 

1.025.431 1.149.677 1.149.677 955.820 193.857

7: Middelen en mensen 788.336 820.000 820.000 821.068 -1.068

Totaal taakveld 1.813.768 1.969.677 1.969.677 1.776.888 192.789

1.2 Gedeputeerde Staten 

1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen 
heen 

1.146.542 717.624 522.124 667.119 -144.995

7: Middelen en mensen 706.547 994.300 994.300 795.335 198.965

Totaal taakveld 1.853.088 1.711.924 1.516.424 1.462.454 53.970

1.3 Kabinetszaken 

7: Middelen en mensen 206.938 217.000 217.000 217.283 -283

Totaal taakveld 206.938 217.000 217.000 217.283 -283

1.4 Bestuurlijke organisatie 

7: Middelen en mensen 909.462 937.861 937.861 939.083 -1.222

Totaal taakveld 909.462 937.861 937.861 939.083 -1.222

1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio 

7: Middelen en mensen 285.831 294.756 294.756 295.140 -384

Totaal taakveld 285.831 294.756 294.756 295.140 -384

1.6 Openbare orde en veiligheid 

1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen 
heen 

16.000 22.492 16.492 15.000 1.492

7: Middelen en mensen 485.047 500.193 500.193 500.845 -652

Totaal taakveld 501.047 522.685 516.685 515.845 840
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1.9 Bestuur, overige baten en lasten 

1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen 
heen 

1.870.375 1.793.284 2.284.902 2.301.163 -16.261

7: Middelen en mensen 831.509 857.473 857.473 858.590 -1.117

Totaal taakveld 2.701.884 2.650.757 3.142.375 3.159.753 -17.378

2.1 Landwegen 

2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting 
geven 

5.000 5.410.054 -2.053.894 -2.048.913 -4.981

4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig 14.213.325 15.765.449 15.720.439 14.854.529 865.910

7: Middelen en mensen 5.114.644 5.274.353 5.274.353 5.281.223 -6.870

Totaal taakveld 19.332.969 26.449.856 18.940.898 18.086.840 854.058

2.2 Waterwegen 

4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig -1.082.540 1.094.343 478.231 -123.096 601.327

7: Middelen en mensen 1.368.524 1.411.258 1.411.258 1.413.096 -1.838

Totaal taakveld 285.985 2.505.601 1.889.489 1.290.001 599.488

2.3 Openbaar vervoer 

2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting 
geven 

3.852.895 -2.455 2.455

4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig 34.691.326 35.160.397 28.588.800 26.928.334 1.660.467

7: Middelen en mensen 632.293 652.037 652.037 652.886 -849

9: Investeringsagenda 2019-2023 200.000 198.955 1.045

Totaal taakveld 35.323.619 39.665.329 29.440.837 27.777.720 1.663.117

2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten 

4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig 977.845 1.117.546 3.306.564 2.786.970 519.594

7: Middelen en mensen 268.508 276.893 276.893 277.254 -361

Totaal taakveld 1.246.354 1.394.439 3.583.457 3.064.224 519.233

3.2 Kwantiteit oppervlaktewater 

4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig 38.245 5.734 5.734 5.734

Totaal taakveld 38.245 5.734 5.734 5.734

3.3 Kwantiteit grondwater 

2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting 
geven 

796.016 100.000 2.260.715 2.443.295 -182.580

7: Middelen en mensen 701.585 723.493 723.493 724.435 -942

Totaal taakveld 1.497.601 823.493 2.984.208 3.167.731 -183.523

3.4 Kwaliteit oppervlaktewater 

2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting 
geven 

577.463 830.000 -297.357 223.179 -520.536

7: Middelen en mensen 329.138 339.416 339.416 339.858 -442

Totaal taakveld 906.601 1.169.416 42.059 563.037 -520.978

3.5 Kwaliteit grondwater 

7: Middelen en mensen 190.554 196.504 196.504 196.760 -256

Totaal taakveld 190.554 196.504 196.504 196.760 -256

4.1 Bodembescherming 

2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting 
geven 

1.210.260 9.492.388 920.200 622.155 298.045

7: Middelen en mensen 597.127 615.773 615.773 616.575 -802

Totaal taakveld 1.807.388 10.108.161 1.535.973 1.238.730 297.243

4.4 Vergunningverlening en handhaving 

2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting 
geven 

3.798.776 3.976.628 3.916.628 4.106.813 -190.185

7: Middelen en mensen 354.405 365.471 490.471 491.110 -639

Totaal taakveld 4.153.181 4.342.099 4.407.099 4.597.923 -190.824

4.5 Ontgronding 

2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting 
geven 

-60.963 -37.500 -37.500 -6.044 -31.456

7: Middelen en mensen 268.508 276.893 276.893 277.254 -361

Totaal taakveld 207.545 239.393 239.393 271.210 -31.817

4.6 Duurzaamheid 

5: Klimaat en energie: op zoek naar ruimte en 
draagvlak 

4.764.240 2.850.000 3.197.380 2.666.577 530.803

7: Middelen en mensen 1.585.064 1.634.559 1.771.509 1.773.817 -2.308

Totaal taakveld 6.349.304 4.484.559 4.968.889 4.440.394 528.495
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4.9 Milieu, overige baten en lasten 

2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting 
geven 

556.114 490.725 684.364 584.807 99.557

7: Middelen en mensen 302.193 311.629 547.129 547.842 -713

Totaal taakveld 858.307 802.354 1.231.493 1.132.649 98.845

5.1 Natuurontwikkeling 

2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting 
geven 

27.373.439 41.357.339 34.451.449 20.186.578 14.264.871

7: Middelen en mensen 2.323.565 2.396.120 2.664.020 2.667.490 -3.470

Totaal taakveld 29.697.003 43.753.459 37.115.469 22.854.068 14.261.401

5.2 Beheer natuurgebieden 

2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting 
geven 

25.684.778 22.222.693 22.685.105 25.054.144 -2.369.039

7: Middelen en mensen 1.030.724 1.062.910 1.062.910 1.064.295 -1.385

Totaal taakveld 26.715.503 23.285.603 23.748.015 26.118.439 -2.370.424

5.3 Beheer flora en fauna 

2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting 
geven 

290.316 240.000 240.000 223.357 16.643

7: Middelen en mensen 112.600 116.116 116.116 116.267 -151

Totaal taakveld 402.916 356.116 356.116 339.624 16.492

6.1 Agrarische aangelegenheden 

2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting 
geven 

2.331.797 2.866.574 1.483.548 1.098.544 385.004

7: Middelen en mensen 552.416 569.666 661.666 662.528 -862

Totaal taakveld 2.884.213 3.436.240 2.145.214 1.761.072 384.142

6.3 Kennis en innovatie 

3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen 
benutten 

2.023.545 610.000 2.841.075 1.948.970 892.105

7: Middelen en mensen 826.698 852.512 852.512 853.622 -1.110

Totaal taakveld 2.850.243 1.462.512 3.693.587 2.802.592 890.995

6.4 Recreatie en toerisme 

3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen 
benutten 

5.942.084 3.941.769 3.555.823 3.578.195 -22.372

7: Middelen en mensen 814.186 839.610 839.610 840.704 -1.094

Totaal taakveld 6.756.270 4.781.379 4.395.433 4.418.899 -23.466

6.9 Regionale economie, overige baten en lasten 

1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen 
heen 

12.238.622 2.000.000 3.491.853 2.618.027 873.826

3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen 
benutten 

7.428.624 10.130.506 5.446.781 2.864.566 2.582.215

4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig 1.085.000 1.585.000 1.085.000 1.085.000

7: Middelen en mensen 1.203.722 1.241.309 1.241.309 1.242.926 -1.617

8: Integrale Opgaven 610.433 7.443.825 3.228.431 2.623.352 605.079

Totaal taakveld 22.566.400 22.400.640 14.493.374 10.433.870 4.059.504

7.1 Cultuur 

6: Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig 14.398.124 14.200.675 14.445.366 13.271.259 1.174.107

7: Middelen en mensen 1.492.913 1.539.531 1.599.531 1.601.615 -2.084

9: Investeringsagenda 2019-2023 500.000 132.352 367.648

Totaal taakveld 15.891.037 15.740.206 16.544.897 15.005.225 1.539.672

7.2 Maatschappij 

6: Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig 7.276.966 6.832.222 7.713.207 7.446.107 267.100

7: Middelen en mensen 281.500 290.290 290.290 290.668 -378

8: Integrale Opgaven 709.875 950.153 825.445 124.708

9: Investeringsagenda 2019-2023 500.000 437.875 62.125

Totaal taakveld 8.268.341 7.122.512 9.453.650 9.000.096 453.554

7.9 Cultuur en maatschappij, overige baten en 
lasten 

6: Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig -4.934.697 62.500 62.500 62.500

Totaal taakveld -4.934.697 62.500 62.500 62.500

8.1 Ruimtelijke ordening 

2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting 
geven 

3.201.392 1.808.614 2.802.557 2.393.709 408.848

7: Middelen en mensen 883.478 911.065 911.065 912.252 -1.187
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Totaal taakveld 4.084.870 2.719.679 3.713.622 3.305.961 407.661

8.2 Volkshuisvesting 

2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting 
geven 

816.032 256.070 794.505 1.044.270 -249.765

7: Middelen en mensen 519.693 535.921 535.921 536.619 -698

8: Integrale Opgaven 225.000 926.149 863.710 62.439

Totaal taakveld 1.560.725 791.991 2.256.575 2.444.599 -188.024

8.9 Ruimte, overige baten en lasten 

2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting 
geven 

750.000

7: Middelen en mensen 129.923 133.980 133.980 134.155 -175

Totaal taakveld 879.923 133.980 133.980 134.155 -175

Totaal -15.873.303 -6.446.364 6.446.364

 

Realisatie programma's naar taakvelden 

Programma / taakveld Realisatie 2019 Primitieve 
begroting 2020

Begroting 2020 
na wijziging

Realisatie 2020 Verschil

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

Taakveld: 0.6 Overhead      

Lasten 263.125 307.948 327.698 214.396 113.302

Baten -7.640 -7.640 -7.640

Totaal taakveld 263.125 300.308 320.058 214.396 105.662

Taakveld: 1.1 Provinciale Staten      

Lasten 1.025.431 1.149.677 1.149.677 955.820 193.857

Totaal taakveld 1.025.431 1.149.677 1.149.677 955.820 193.857

Taakveld: 1.2 Gedeputeerde Staten      

Lasten 1.153.534 729.624 534.124 694.351 -160.227

Baten -6.993 -12.000 -12.000 -27.232 15.232

Totaal taakveld 1.146.542 717.624 522.124 667.119 -144.995

Taakveld: 1.6 Openbare orde en veiligheid      

Lasten 16.000 22.492 16.492 15.000 1.492

Totaal taakveld 16.000 22.492 16.492 15.000 1.492

Taakveld: 1.9 Bestuur, overige baten en lasten      

Lasten 1.870.375 1.793.284 2.284.902 2.301.163 -16.261

Totaal taakveld 1.870.375 1.793.284 2.284.902 2.301.163 -16.261

Taakveld: 6.9 Regionale economie, overige baten 
en lasten 

     

Lasten 12.611.136 2.000.000 3.491.853 2.618.027 873.826

Baten -372.514

Totaal taakveld 12.238.622 2.000.000 3.491.853 2.618.027 873.826

Totaal Programma 16.560.095 5.983.385 7.785.106 6.771.525 1.013.581

Programma / taakveld Realisatie 2019 Primitieve 
begroting 2020

Begroting 2020 
na wijziging

Realisatie 2020 Verschil

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

Taakveld: 2.1 Landwegen      

Lasten 5.000 11.666.667 5.000 -5.000

Baten -6.256.613 -2.053.894 -2.053.913 19

Totaal taakveld 5.000 5.410.054 -2.053.894 -2.048.913 -4.981

Taakveld: 2.3 Openbaar vervoer      

Lasten 3.852.895 -2.455 2.455

Totaal taakveld 3.852.895 -2.455 2.455

Taakveld: 3.3 Kwantiteit grondwater      

Lasten 1.612.919 810.000 2.970.715 3.248.011 -277.296

Baten -816.903 -710.000 -710.000 -804.716 94.716

Totaal taakveld 796.016 100.000 2.260.715 2.443.295 -182.580

Taakveld: 3.4 Kwaliteit oppervlaktewater      

Lasten 1.356.676 830.000 7.581.276 8.003.163 -421.887

Baten -779.213 -7.878.633 -7.779.984 -98.649
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Totaal taakveld 577.463 830.000 -297.357 223.179 -520.536

Taakveld: 4.1 Bodembescherming      

Lasten 1.517.789 10.229.988 1.841.000 1.464.211 376.789

Baten -307.529 -737.600 -920.800 -842.056 -78.744

Totaal taakveld 1.210.260 9.492.388 920.200 622.155 298.045

Taakveld: 4.4 Vergunningverlening en handhaving      

Lasten 3.940.195 4.201.628 4.141.628 4.106.813 34.815

Baten -141.419 -225.000 -225.000 -225.000

Totaal taakveld 3.798.776 3.976.628 3.916.628 4.106.813 -190.185

Taakveld: 4.5 Ontgronding      

Baten -60.963 -37.500 -37.500 -6.044 -31.456

Totaal taakveld -60.963 -37.500 -37.500 -6.044 -31.456

Taakveld: 4.9 Milieu, overige baten en lasten      

Lasten 675.681 490.725 684.364 649.583 34.781

Baten -119.567 -64.776 64.776

Totaal taakveld 556.114 490.725 684.364 584.807 99.557

Taakveld: 5.1 Natuurontwikkeling      

Lasten 47.978.174 54.088.775 41.282.529 36.371.925 4.910.604

Baten -20.604.735 -12.731.436 -6.831.080 -16.185.346 9.354.266

Totaal taakveld 27.373.439 41.357.339 34.451.449 20.186.578 14.264.871

Taakveld: 5.2 Beheer natuurgebieden      

Lasten 41.221.642 25.322.479 32.676.251 32.375.317 300.934

Baten -15.536.864 -3.099.786 -9.991.146 -7.321.173 -2.669.973

Totaal taakveld 25.684.778 22.222.693 22.685.105 25.054.144 -2.369.039

Taakveld: 5.3 Beheer flora en fauna      

Lasten 290.316 240.000 240.000 223.357 16.643

Totaal taakveld 290.316 240.000 240.000 223.357 16.643

Taakveld: 6.1 Agrarische aangelegenheden      

Lasten 9.469.154 3.376.574 3.998.990 4.728.042 -729.052

Baten -7.137.357 -510.000 -2.515.442 -3.629.498 1.114.056

Totaal taakveld 2.331.797 2.866.574 1.483.548 1.098.544 385.004

Taakveld: 8.1 Ruimtelijke ordening      

Lasten 3.201.392 1.808.614 2.802.557 2.393.709 408.848

Totaal taakveld 3.201.392 1.808.614 2.802.557 2.393.709 408.848

Taakveld: 8.2 Volkshuisvesting      

Lasten 818.270 256.070 794.505 1.044.270 -249.765

Baten -2.238

Totaal taakveld 816.032 256.070 794.505 1.044.270 -249.765

Taakveld: 8.9 Ruimte, overige baten en lasten      

Lasten 750.000

Totaal taakveld 750.000

Totaal Programma 67.330.421 92.866.480 67.850.320 55.923.441 11.926.879

Programma / taakveld Realisatie 2019 Primitieve 
begroting 2020

Begroting 2020 
na wijziging

Realisatie 2020 Verschil

Programma: 3: Regionale economie en 
werkgelegenheid: kansen benutten 

Taakveld: 6.3 Kennis en innovatie      

Lasten 2.717.356 610.000 2.885.150 2.038.380 846.770

Baten -693.811 -44.075 -89.411 45.336

Totaal taakveld 2.023.545 610.000 2.841.075 1.948.970 892.105

Taakveld: 6.4 Recreatie en toerisme      

Lasten 6.194.752 3.941.769 3.798.490 3.800.863 -2.373

Baten -252.668 -242.667 -222.668 -19.999

Totaal taakveld 5.942.084 3.941.769 3.555.823 3.578.195 -22.372

Taakveld: 6.9 Regionale economie, overige baten 
en lasten 

     

Lasten 7.758.297 10.162.706 8.693.413 6.027.676 2.665.737

Baten -329.674 -32.200 -3.246.632 -3.163.111 -83.521

Totaal taakveld 7.428.624 10.130.506 5.446.781 2.864.566 2.582.215

Totaal Programma 15.394.253 14.682.275 11.843.679 8.391.730 3.451.949
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Programma / taakveld Realisatie 2019 Primitieve 
begroting 2020

Begroting 2020 
na wijziging

Realisatie 2020 Verschil

Programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en 
veilig 

Taakveld: 2.1 Landwegen      

Lasten 14.491.665 15.974.624 16.146.594 15.326.403 820.192

Baten -278.340 -209.175 -426.155 -471.873 45.718

Totaal taakveld 14.213.325 15.765.449 15.720.439 14.854.529 865.910

Taakveld: 2.2 Waterwegen      

Lasten 4.317.895 4.297.774 4.597.651 4.418.607 179.044

Baten -5.400.434 -3.203.431 -4.119.420 -4.541.703 422.283

Totaal taakveld -1.082.540 1.094.343 478.231 -123.096 601.327

Taakveld: 2.3 Openbaar vervoer      

Lasten 34.705.330 35.160.397 33.464.141 30.716.436 2.747.705

Baten -14.004 -4.875.341 -3.788.102 -1.087.239

Totaal taakveld 34.691.326 35.160.397 28.588.800 26.928.334 1.660.467

Taakveld: 2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en 
lasten 

     

Lasten 1.118.210 1.131.546 3.404.857 3.094.204 310.653

Baten -140.365 -14.000 -98.293 -307.234 208.941

Totaal taakveld 977.845 1.117.546 3.306.564 2.786.970 519.594

Taakveld: 3.2 Kwantiteit oppervlaktewater      

Lasten 38.245 5.734 5.734 5.734

Totaal taakveld 38.245 5.734 5.734 5.734

Taakveld: 6.9 Regionale economie, overige baten 
en lasten 

     

Lasten 1.085.000 1.585.000 1.085.000 1.085.000

Totaal taakveld 1.085.000 1.585.000 1.085.000 1.085.000

Totaal Programma 49.923.201 54.728.469 49.184.768 45.531.737 3.653.031

Programma / taakveld Realisatie 2019 Primitieve 
begroting 2020

Begroting 2020 
na wijziging

Realisatie 2020 Verschil

Programma: 5: Klimaat en energie: op zoek naar 
ruimte en draagvlak 

Taakveld: 4.6 Duurzaamheid      

Lasten 4.762.240 2.850.000 3.197.380 2.666.577 530.803

Baten 2.000

Totaal taakveld 4.764.240 2.850.000 3.197.380 2.666.577 530.803

Totaal Programma 4.764.240 2.850.000 3.197.380 2.666.577 530.803

Programma / taakveld Realisatie 2019 Primitieve 
begroting 2020

Begroting 2020 
na wijziging

Realisatie 2020 Verschil

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

Taakveld: 7.1 Cultuur      

Lasten 15.820.332 15.632.601 15.377.292 15.137.300 239.992

Baten -1.422.208 -1.431.926 -931.926 -1.866.041 934.115

Totaal taakveld 14.398.124 14.200.675 14.445.366 13.271.259 1.174.107

Taakveld: 7.2 Maatschappij      

Lasten 9.401.138 8.022.222 8.772.207 8.439.243 332.964

Baten -2.124.172 -1.190.000 -1.059.000 -993.135 -65.865

Totaal taakveld 7.276.966 6.832.222 7.713.207 7.446.107 267.100

Taakveld: 7.9 Cultuur en maatschappij, overige 
baten en lasten 

     

Lasten -4.934.697 62.500 62.500 62.500

Totaal taakveld -4.934.697 62.500 62.500 62.500

Totaal Programma 16.740.393 21.095.397 22.221.073 20.779.866 1.441.207

Programma / taakveld Realisatie 2019 Primitieve 
begroting 2020

Begroting 2020 
na wijziging

Realisatie 2020 Verschil

Programma: 7: Middelen en mensen 

Taakveld: 0.1 Uitkering provinciefonds      

Lasten 113.330 100.000 100.000 105.470 -5.470

Baten -156.510.233 -159.485.854 -162.001.604 -162.347.755 346.151

Totaal taakveld -156.396.903 -159.385.854 -161.901.604 -162.242.285 340.681

Taakveld: 0.2 Opbrengst provinciale belastingen      
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Baten -58.806.932 -59.100.000 -59.100.000 -59.342.490 242.490

Totaal taakveld -58.806.932 -59.100.000 -59.100.000 -59.342.490 242.490

Taakveld: 0.3 Geldleningen en uitzettingen      

Lasten 7 2.500 2.500 7 2.493

Baten -2.388.799 -1.862.390 -1.972.211 -1.920.987 -51.224

Totaal taakveld -2.388.793 -1.859.890 -1.969.711 -1.920.980 -48.731

Taakveld: 0.4 Deelnemingen      

Lasten 40.000 40.000 12.660 27.340

Baten -3.158.274 -2.353.633 -2.788.457 -2.828.543 40.086

Totaal taakveld -3.158.274 -2.313.633 -2.748.457 -2.815.883 67.426

Taakveld: 0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige 
baten en lasten 

     

Lasten -4.397.425 631.000 320.999 791.676 -470.677

Baten -110.025 -122.000 -82.376 -39.624

Totaal taakveld -4.507.451 631.000 198.999 709.300 -510.301

Taakveld: 0.6 Overhead      

Lasten 29.269.981 31.225.914 30.110.569 29.164.466 946.103

Baten -6.360.006 -3.908.202 -4.922.977 -5.997.646 1.074.669

Totaal taakveld 22.909.975 27.317.712 25.187.592 23.166.820 2.020.772

Taakveld: 0.8 Mutaties reserves      

Lasten 134.150.235 86.823.069 188.927.931 208.058.046 -19.130.115

Baten -146.030.704 -118.951.127 -185.088.051 -185.148.051 60.000

Totaal taakveld -11.880.469 -32.128.058 3.839.880 22.909.995 -19.070.115

Taakveld: 1.1 Provinciale Staten      

Lasten 797.409 820.000 820.000 832.647 -12.647

Baten -9.073 -11.578 11.578

Totaal taakveld 788.336 820.000 820.000 821.068 -1.068

Taakveld: 1.2 Gedeputeerde Staten      

Lasten 714.678 994.300 994.300 806.550 187.750

Baten -8.132 -11.216 11.216

Totaal taakveld 706.547 994.300 994.300 795.335 198.965

Taakveld: 1.3 Kabinetszaken      

Lasten 209.320 217.000 217.000 220.347 -3.347

Baten -2.382 -3.064 3.064

Totaal taakveld 206.938 217.000 217.000 217.283 -283

Taakveld: 1.4 Bestuurlijke organisatie      

Lasten 919.929 937.861 937.861 952.325 -14.464

Baten -10.467 -13.243 13.243

Totaal taakveld 909.462 937.861 937.861 939.083 -1.222

Taakveld: 1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio      

Lasten 289.121 294.756 294.756 299.302 -4.546

Baten -3.290 -4.162 4.162

Totaal taakveld 285.831 294.756 294.756 295.140 -384

Taakveld: 1.6 Openbare orde en veiligheid      

Lasten 490.629 500.193 500.193 507.907 -7.714

Baten -5.582 -7.063 7.063

Totaal taakveld 485.047 500.193 500.193 500.845 -652

Taakveld: 1.9 Bestuur, overige baten en lasten      

Lasten 841.078 857.473 857.473 870.698 -13.225

Baten -9.570 -12.108 12.108

Totaal taakveld 831.509 857.473 857.473 858.590 -1.117

Taakveld: 2.1 Landwegen      

Lasten 5.173.508 5.274.353 5.274.353 5.355.697 -81.344

Baten -58.864 -74.474 74.474

Totaal taakveld 5.114.644 5.274.353 5.274.353 5.281.223 -6.870

Taakveld: 2.2 Waterwegen      

Lasten 1.384.275 1.411.258 1.411.258 1.433.023 -21.765

Baten -15.750 -19.927 19.927

Totaal taakveld 1.368.524 1.411.258 1.411.258 1.413.096 -1.838

Taakveld: 2.3 Openbaar vervoer      
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Lasten 639.570 652.037 652.037 662.093 -10.056

Baten -7.277 -9.207 9.207

Totaal taakveld 632.293 652.037 652.037 652.886 -849

Taakveld: 2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en 
lasten 

     

Lasten 271.599 276.893 276.893 281.163 -4.270

Baten -3.090 -3.910 3.910

Totaal taakveld 268.508 276.893 276.893 277.254 -361

Taakveld: 3.3 Kwantiteit grondwater      

Lasten 709.659 723.493 723.493 734.651 -11.158

Baten -8.075 -10.216 10.216

Totaal taakveld 701.585 723.493 723.493 724.435 -942

Taakveld: 3.4 Kwaliteit oppervlaktewater      

Lasten 332.926 339.416 339.416 344.651 -5.235

Baten -3.788 -4.793 4.793

Totaal taakveld 329.138 339.416 339.416 339.858 -442

Taakveld: 3.5 Kwaliteit grondwater      

Lasten 192.747 196.504 196.504 199.535 -3.031

Baten -2.193 -2.775 2.775

Totaal taakveld 190.554 196.504 196.504 196.760 -256

Taakveld: 4.1 Bodembescherming      

Lasten 604.000 615.773 615.773 625.270 -9.497

Baten -6.872 -8.695 8.695

Totaal taakveld 597.127 615.773 615.773 616.575 -802

Taakveld: 4.4 Vergunningverlening en handhaving      

Lasten 358.483 365.471 490.471 498.035 -7.564

Baten -4.079 -6.925 6.925

Totaal taakveld 354.405 365.471 490.471 491.110 -639

Taakveld: 4.5 Ontgronding      

Lasten 271.599 276.893 276.893 281.163 -4.270

Baten -3.090 -3.910 3.910

Totaal taakveld 268.508 276.893 276.893 277.254 -361

Taakveld: 4.6 Duurzaamheid      

Lasten 1.603.306 1.634.559 1.771.509 1.798.830 -27.321

Baten -18.242 -25.014 25.014

Totaal taakveld 1.585.064 1.634.559 1.771.509 1.773.817 -2.308

Taakveld: 4.9 Milieu, overige baten en lasten      

Lasten 305.671 311.629 547.129 555.567 -8.438

Baten -3.478 -7.725 7.725

Totaal taakveld 302.193 311.629 547.129 547.842 -713

Taakveld: 5.1 Natuurontwikkeling      

Lasten 2.350.306 2.396.120 2.664.020 2.705.106 -41.086

Baten -26.742 -37.616 37.616

Totaal taakveld 2.323.565 2.396.120 2.664.020 2.667.490 -3.470

Taakveld: 5.2 Beheer natuurgebieden      

Lasten 1.042.587 1.062.910 1.062.910 1.079.303 -16.393

Baten -11.863 -15.008 15.008

Totaal taakveld 1.030.724 1.062.910 1.062.910 1.064.295 -1.385

Taakveld: 5.3 Beheer flora en fauna      

Lasten 113.896 116.116 116.116 117.907 -1.791

Baten -1.296 -1.640 1.640

Totaal taakveld 112.600 116.116 116.116 116.267 -151

Taakveld: 6.1 Agrarische aangelegenheden      

Lasten 558.774 569.666 661.666 671.871 -10.205

Baten -6.358 -9.343 9.343

Totaal taakveld 552.416 569.666 661.666 662.528 -862

Taakveld: 6.3 Kennis en innovatie      

Lasten 836.212 852.512 852.512 865.660 -13.148

Baten -9.514 -12.038 12.038

Totaal taakveld 826.698 852.512 852.512 853.622 -1.110



347 
 

Taakveld: 6.4 Recreatie en toerisme      

Lasten 823.556 839.610 839.610 852.559 -12.949

Baten -9.370 -11.855 11.855

Totaal taakveld 814.186 839.610 839.610 840.704 -1.094

Taakveld: 6.9 Regionale economie, overige baten 
en lasten 

     

Lasten 1.217.575 1.241.309 1.241.309 1.260.453 -19.144

Baten -13.854 -17.527 17.527

Totaal taakveld 1.203.722 1.241.309 1.241.309 1.242.926 -1.617

Taakveld: 7.1 Cultuur      

Lasten 1.510.095 1.539.531 1.599.531 1.624.200 -24.669

Baten -17.182 -22.585 22.585

Totaal taakveld 1.492.913 1.539.531 1.599.531 1.601.615 -2.084

Taakveld: 7.2 Maatschappij      

Lasten 284.740 290.290 290.290 294.767 -4.477

Baten -3.240 -4.099 4.099

Totaal taakveld 281.500 290.290 290.290 290.668 -378

Taakveld: 8.1 Ruimtelijke ordening      

Lasten 893.646 911.065 911.065 925.116 -14.051

Baten -10.168 -12.864 12.864

Totaal taakveld 883.478 911.065 911.065 912.252 -1.187

Taakveld: 8.2 Volkshuisvesting      

Lasten 525.674 535.921 535.921 544.186 -8.265

Baten -5.981 -7.567 7.567

Totaal taakveld 519.693 535.921 535.921 536.619 -698

Taakveld: 8.9 Ruimte, overige baten en lasten      

Lasten 131.418 133.980 133.980 136.046 -2.066

Baten -1.495 -1.892 1.892

Totaal taakveld 129.923 133.980 133.980 134.155 -175

Totaal Programma -188.131.214 -199.649.831 -168.387.059 -151.592.930 -16.794.129

Programma / taakveld Realisatie 2019 Primitieve 
begroting 2020

Begroting 2020 
na wijziging

Realisatie 2020 Verschil

Programma: 8: Integrale Opgaven 

Taakveld: 6.9 Regionale economie, overige baten 
en lasten 

     

Lasten 891.911 9.943.825 4.226.574 3.574.089 652.485

Baten -281.478 -2.500.000 -998.143 -950.737 -47.406

Totaal taakveld 610.433 7.443.825 3.228.431 2.623.352 605.079

Taakveld: 7.2 Maatschappij      

Lasten 976.500 1.236.871 1.131.863 105.008

Baten -266.625 -286.718 -306.418 19.700

Totaal taakveld 709.875 950.153 825.445 124.708

Taakveld: 8.2 Volkshuisvesting      

Lasten 330.000 1.204.865 1.142.426 62.439

Baten -105.000 -278.716 -278.716

Totaal taakveld 225.000 926.149 863.710 62.439

Totaal Programma 1.545.308 7.443.825 5.104.733 4.312.507 792.226

Programma / taakveld Realisatie 2019 Primitieve 
begroting 2020

Begroting 2020 
na wijziging

Realisatie 2020 Verschil

Programma: 9: Investeringsagenda 2019-2023 

Taakveld: 2.3 Openbaar vervoer      

Lasten 200.000 198.955 1.045

Totaal taakveld 200.000 198.955 1.045

Taakveld: 7.1 Cultuur      

Lasten 500.000 132.352 367.648

Totaal taakveld 500.000 132.352 367.648

Taakveld: 7.2 Maatschappij      

Lasten 500.000 437.875 62.125

Totaal taakveld 500.000 437.875 62.125

Totaal Programma 1.200.000 769.182 430.818
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Verdelingsprincipe waarmee de taakvelden over de pr ogramma’s zijn verdeeld 

De apparaatskosten zijn de kosten van de organisatie zelf. Het omvat de personeelslasten van de 
organisatie (loonbudget), de kosten voor inhuur ten laste van andere budgetten (projecten), de 
bedrijfsvoeringslasten en de kosten van interne beleidsopgaven (ondersteunende PIOFA taken). In de 
uitvoeringsinformatie worden deze kosten toegelicht.  
 

 
 
Deze paragraaf gaat over het geheel en de samenhang van alle apparaatskosten.  
In de jaarstukken is de verantwoording van de apparaatskosten verspreid over diverse 
beleidsopgaven. Dat zijn: Beleidsopgave 1.4 (communicatiekosten), beleidsopgave 1.3 (juridische en 
verzekeringskosten) en 8.2 (financiën, planning en control, P&O en HRM, inkoop en facilitaire zaken 
en huisvesting). De personeelslasten zijn verantwoord onder beleidsopgave 8.2 gesplitst over de 
doelstellingen 8.2.04 (kosten direct personeel) en 8.2.11 (kosten ondersteunend (indirect) personeel). 
De personeelslasten zijn volgens dezelfde verdeling toegerekend aan beide posten als in de 
begroting.  
 
Via boven bedoelde doelstellingen en de toelichting in paragraaf 3 van de uitvoeringsinformatie krijgen 
Provinciale Staten inzicht in de omvang van de apparaatskosten. De kosten voor direct en 
ondersteunend personeel zijn in de provinciale begroting niet specifiek aan de programma’s 
toegerekend. In de gedetailleerde (Uitvoerings)informatie bij de jaarstukken worden de loonkosten wel 
verder uitgesplitst naar de in het BBV voorgeschreven taakvelden. De verdeling heeft plaatsgevonden 
naar dezelfde verhoudingen als die gebruikt is voor de begroting 2020. De toedeling in de begroting 
was gebaseerd op een inschatting door de teamleiders van de inzet van de beschikbare formatie (in 
fte’s) per team naar doelstellingen die vervolgens gekoppeld zijn aan de voorgeschreven taakvelden. 

Tabel 1: Verzamelstaat apparaatskosten
Personele lasten Budget Realisatie Verschil.
Lonen 44.931.745 44.947.976 -16.231
Externe Inhuur tlv. formatie 0 726.505 -726.505
Baten dekking personele lasten -2.899.571 -4.661.364 1.761.793
Totale personele lasten 42.032.174 41.013.117 1.019.05 7

Inhuur tlv. projecten
Lasten externe Inhuur tlv. projecten 711.545 4.813.511 -4.101.966
Baten doorbelasting naar projecten 0 -4.157.708 4.157.708
Saldo Inhuur tlv. projecten 711.545 655.804 55.741

Bedrijfsvoering
Lasten bedrijfsvoering teams 1.258.188 877.962 380.226
Baten bedrijfsvoering teams 0 0 0
Bedrijfsvoering 1.258.188 877.962 380.226

Sub totaal directe personele inzet en inzet 
ondersteunend personeel

44.001.907 42.546.882 1.455.025

Interne Beleidsopgaven
Lasten interne beleidsopgaven 11.694.139 10.681.754 1.012.385
Baten interne beleidsopgaven -2.031.046 -1.857.808 -173.238
Interne Beleidsopgaven 9.663.093 8.823.946 839.147

Totaal saldo apparaatskosten 53.665.000 51.370.829 2.2 94.171
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Volgens de aldus verkregen relatieve verdeling zijn ook de directe loonkosten aan de taakvelden 
toegerekend.  
 
Op bovenstaande verdeelsystematiek is één uitzondering. Als gevolg van de wettelijke regels voor 
begroten en verantwoorden (BBV) worden de loonkosten die samenhangen met investeringsprojecten 
geactiveerd op de balans. Omdat dit direct invloed heeft op het rekeningresultaat, heeft de activering 
van loonkosten in deze jaarstukken plaatsgevonden op basis van de opgegeven inzet van het 
personeel werkzaam op investeringsprojecten. 
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III Overige gegevens 
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III.1.1 Investeringen 
 
Investeringsprojecten 
In 2020  waren er in totaal 97 lopende investeringsprojecten. Het merendeel van deze projecten (50) 
wordt uitgevoerd voor de bereikbaarheid volgens het provinciaal Uitvoeringsprogramma verkeer en 
vervoer. 
De overige projecten hebben betrekking op ICT (21), wegen en vaarwegen (17), gebouwen (3). De 
ruilgronden zijn tijdelijke grondverwervingen door Prolander. Er is een maximum gesteld van € 52.515 
miljoen voor grondaankopen natuurbeheer. Tot nu toe 
is een netto bedrag van € 51.322 miljoen aan grondaankopen gerealiseerd. Dit betreft de boekwaarde 
van de aan- en verkopen van de ruilgrond. Omdat de ruilgronden weer verkocht zullen worden, is de 
netto investering van de aan- en verkopen uiteindelijk nihil. 
Van de 97 lopende projecten, zijn er 18 in financieel en technisch opzicht in 2020 afgerond. Van de 
afgesloten investeringsprojecten zijn 11 projecten van verkeer en vervoer, 5 van gebouwen en 1 van 
ICT. De begrote totale netto investering van de af te sluiten projecten is € 6.745.000,-- voordelig. 
De afgesloten verkeer- en vervoerprojecten laten per saldo een voordeel zien van € 6.679.000,-- de 
projecten gebouwen een voordeel van € 80.000,-- en de ICT projecten een nadeel van € 14.000,-- . 
Het nadeel op de investeringskredieten vertaalt zich vanaf 2021 in voordeel kapitaallasten, waarbij het 
voordeel van de lagere kapitaallasten op de afgesloten verkeer- en vervoerprojecten weer ten gunste 
komt van de Reserve investeringen verkeer en vervoer. 

    

(x € 1.000,--) Verstrekte kredieten  realisatie  kredietruimte  
79 lopende investeringsprojecten    

uitgaven 1 januari 2020  33.066  

investeringen 2020  40.545  

totale uitgaven  187.323 73.611 113.712 
Bijdragen derden en reserves 1 januari 2020  2.098  

ontvangen bijdragen 2020  5.644  

totale bijdragen 2020 6.664 7.742 -1.078 

totaal netto  180.659 65.868 114.791 
De dit jaar afgesloten 18 projecten    

uitgaven 1 januari 2020  13.833  

investeringen 2020  464  

totale uitgaven  27.718 14.297 13.421 
Bijdragen derden en reserves 1 januari 2020  3.668  

ontvangen bijdragen 2020  246  

totale bijdragen 2020  6.748 3.914 2.834 

Totaal netto  20.970 10.384 10.586 
Totaal generaal  201.629 76.252 125.377 
 

  

Netto investering in 2019 (x € 1.000,--)  

Totale uitgaven 2020 59.509 
Totale inkomsten 2020 13.926 
Netto investering  45.583 
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Kapitaallasten 

 

Programma  Budget  Realisatie  Verschil  V/N 
Programma 2. Regionale economie 150.978 94.432 11.545 V 
Programma 4. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer 6.337.233 6.355.063 -17.840 N 
Programma 6. Cultuur 564.201 564.201 0 - 
Programma 7. Dynamiek in leefomgeving 158.165 158.165 0 - 
Programma 8. Middelen 1.919.799 1.919.796 3 V 
Totaal  9.130.376 9.091.657 -6.292  
 

 
        
Nummer Omschrijving Budgetbedrag Kosten Opbrengsten restant/tekort Af te 

sluiten 
Opmerkingen 

Programma 2. Regionale economie    
Uitvoering regionale econie    
6711801 Voormalige Rijksluchtvaartschool (RLS) 

1957 Bouwkundig 
1.061.273 772.075 0 289.198 

nee 
Het project is in 2020 

afgerond. Financiele 

afwikkeling in 2021 
6711802 Voormalige Rijksluchtvaartschool (RLS) 

1957 Installaties 
811.451 559.925 0 251.526 

Nee 
Het project is in 2020 

afgerond. Financiele 

afwikkeling in 2021 

  
1.872.7241.872.7241.872.7241.872.724 1.332.0001.332.0001.332.0001.332.000 0000 540.724540.724540.724540.724 

  

Totaal programma 2. Regionale economie 1.872.724 1.332.000 0 540.724   

programma 4. Regionale bereikbaarheid en regionale openbaar vervoer 
   

Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2009 

   

6300909 N48: Nieuwe ontsluitingsweg Zuidwolde 750.000 595 -10.329 759.734 
Nee 

Project is afgerond. 

Financiele afwikkeling 

met gemeente de 

Wolden volgt nog.  
6300924 Maatregelen spoor Zwolle-Emmen. 1.333.494 1.109.772 -19.200 242.922 

Nee Het project is in 

uitvoering 
  2.083.4942.083.4942.083.4942.083.494 1.110.3661.110.3661.110.3661.110.366 ----29.52929.52929.52929.529 1.002.6571.002.6571.002.6571.002.657   
Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2012   
6312003 Hoogeveen Stadscentrum reconstructie 

Schutstraat 
730.000 510.000 0 220.000 

Ja Project is financieel 

afgerond 
6312004 Hoogeveen Stadscentrum, herinrichting 

't Haagje (fase 1 en 2) 
1.125.000 550.000 0 575.000 

Ja 
Project is financieel 

afgerond 

6312005 Investeringspakket Leek-Roden (MIP 

bereikb., strekken bus aanpassen 

infrastrc.) 

1.028.393 1.163.573 -124.370 -10.810 
Ja 

Project is financieel 

afgerond. 
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6312006 Meppel Nieuwveenselanden, 

verwijderen rotonde N375, aanleg 

fietstunnel 

3.186.166 44.210 0 3.141.957 

Nee 

De projecten 6312006, 

6313006,6313007 en 

6313008 zullen in 

samenhang met elkaar 

met een totaal budget 

van € 4.944.733,07 

worden uitgevoerd. Het 

totale project bevindt 

zich in de 

voorbereidingsfase.  

  6.069.5596.069.5596.069.5596.069.559 2.267.7832.267.7832.267.7832.267.783 ----124.370124.370124.370124.370 3.926.1463.926.1463.926.1463.926.146   

Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2013   
6313002 N34, rondweg Emmen, reconstructie 

kruisingen 
18.850.918 12.276.107 -2.060.794 8.635.606 

Nee 

Project is in uitvoering. 

De uitvoering verloopt 

volgens planning. Na 

voltooiing van het 

project volgt nog een 

afrekening met de 

gemeente Emmen van 

ad. € 526.667,--.waarom 

noem je 526,667 sluit 

niet aan met 

begrote/werkelijke 

cijfers. 
6313006 Meppel, Nieuwveenselanden, 

herinrichting N375 tot GOW 
961.251 0 0 961.251 

Nee 

De projecten 6312006, 

6313006,6313007 en 

6313008 zullen in 

samenhang met elkaar 

met een totaal budget 

van € 4.944.733,07 

worden uitgevoerd. Het 

totale project bevindt 

zich in de 

voorbereidingsfase.  
6313007 Meppel, Nieuwveenselanden, aanleg nw. 

Verbindingsweg watertoren-Zomerdijk 
523.383 0 0 523.383 

Nee 

De projecten 6312006, 

6313006,6313007 en 

6313008 zullen in 

samenhang met elkaar 

met een totaal budget 

van € 4.944.733,07 

worden uitgevoerd. Het 

totale project bevindt 

zich in de 

voorbereidingsfase.  
6313008 Meppel, Nieuwveenselanden, ontsluiting 

nieuwe invalsweg centrum Meppel 
261.692 0 0 261.692 

Nee 

De projecten 6312006, 

6313006,6313007 en 

6313008 zullen in 

samenhang met elkaar 

met een totaal budget 

van € 4.944.733,07 

worden uitgevoerd. Het 

totale project bevindt 

zich in de 

voorbereidingsfase.  
6313010 Eerste fase Transferium De Punt 6.400.782 564.984 -20.000 5.855.798 

Nee 

Het project is in 

voorbereiding. 

Definitieve vaststelling 

van het 

bestemmingsplan en 

vervolgstappen richting 

uitvoering zijn in 

afwachting van een 

oplossing van de 

stikstofproblematiek 
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6313013 Optimalisering N371/N373 (Norgerbrug) 6.387.243 429.992 -333.437 6.290.688 

Nee 

Het project is in 

voorbereiding. Planning 

nieuwe Norgerbrug en 

aanpassing omgeving 

2023; vervolg richting 

Assen afhankelijk van 

realisatie 3e 

hoofdontsluiting 

Kloosterveen West. 

  38.429.60638.429.60638.429.60638.429.606 9.572.2999.572.2999.572.2999.572.299 ----2.429.9142.429.9142.429.9142.429.914 31.287.22131.287.22131.287.22131.287.221   
Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2014   
6314001 Fietstunnel N 372 - Brunlaan 1.565.312 1.727.303 -300.000 138.009 

Nee Het project bevindt zich 

in de afrondingsfase.  
6314003 N34 - Aansluiting Klijndijk 3.903.597 1.634.371 -34.761 2.303.987 

Nee Het project is in 

voorbereiding 
6314004 Verbeteren fietsstalling bij OV-halte 

Westlaren 
473.905 539.756 -134.280 68.429 

Ja  Het project is afgerond 

6314005 N375 Duurzaam Veilig inrichten 1.648.704 398.731 0 1.249.973 
Nee 

Het project is in 

voorbereiding.  

  

7.591.5187.591.5187.591.5187.591.518 4.300.1624.300.1624.300.1624.300.162 ----469.041469.041469.041469.041 3.760.3973.760.3973.760.3973.760.397 

  

Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2015   
6315001 N386, rotonde Tynaarlo 831.590 1.266.394 -410.367 -24.437 

Nee 

Het project is afgerond 

6315002 N391, aansluiting Roswinkel 3.830.363 3.763.464 0 66.899 

Ja  

Het project is gereed 

  4.661.9534.661.9534.661.9534.661.953 5.029.8585.029.8585.029.8585.029.858 ----410.367410.367410.367410.367 42.46242.46242.46242.462   
Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2016   
6316002 Fietssnelweg Assen-Groningen, 

westelijke kanaaldijk 
1.825.842 948.089 -85.439 963.192 

Nee 

Het project is deels in 

voorbereiding/deels in 

uitvoering 

6316003 N373 Wegvak Norgerbrug0Huis ter 

Heide, incl. Domeinenweg en 

Koelenweg. 

1.725.079 427.003 0 1.298.076 

Nee 

Het project is in 

voorbereiding. 

Vervolgstappen richting 

vaststelling provinciaal 

inpassingsplan en 

uitvoering zijn in 

afwachting van een 

oplossing van de 

stikstofproblematiek.  
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6316004 N34 verdubbeling Holsloot – Coevorden 20.985.031 18.918.668 0 2.066.363 
Nee 

Project is bijna gereed. 

Momenteel bezig met 

afrondende 

werkzaamheden. 
6316005 N34 verdubbeling Emmen-West 

aansluiting N381 
15.015.499 12.958.468 0 2.057.031 

Nee 

Project is bijna gereed. 

Momenteel bezig met 

afrondende 

werkzaamheden. 

6316007 Duurzaam Veilig, inrichten provinciale 

fietspaden 
1.031.398 967.999 0 63.399 

Nee 

Project is in uitvoering 

6316008 N363 oversteek Klinkenvlier 1.566.663 1.288.559 -188.945 467.049 

Nee 

Project is bijna gereed. 

Momenteel bezig met 

afrondende 

werkzaamheden. 

6316009 N391 aansluiting met N366 (Ter Apel) 2.657.112 5.232.918 -2.794.811 219.005 

Ja  

Project is gereed. 

6316010 N391 aansluiting Emmerschans 5.179.209 724.285 -1.434.688 5.889.612 

Nee 

De uitvoering van het 

project start na de 

zomer. Erik ik snap niet 

wat er gebeurt met de 

matching. Er zijn 

opbrengsten die niet 

begroot zijn. Meenemen 

in brief Andries over 

bereikbaarheid? Of in 

actualisatie. 
6316012 N34 Verkeersplein Gieten (korte termijn) 226.678 197.758 0 28.920 

Nee 

Gebruikt voor 

verkeersbegeleiding 

rotonde Gieten. Arnolein 

dacht dat we dit project 

zouden afsluiten. We 

hebben in 2020 een 

budget opgenomen in de 

exploitatie 63071050 VP 

Gieten lopende 

maatregelen 50,000. 

Lijkt mij handig om dit 

weer te doen in 2021 en 

dit project afsluiten. Het 

gaat hier namelijk niet 

om een investering. 

Tekst kan zo niet blijven 

staan.  

  

50.212.51150.212.51150.212.51150.212.511 41.663.74741.663.74741.663.74741.663.747 ----4.503.8834.503.8834.503.8834.503.883 13.052.64813.052.64813.052.64813.052.648 

  

Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2017 
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6317001 N371 - Hoogersmilde, herinrichting 

Rijksweg 
889.751 58.325 0 831.426 

Ja Project is technisch en 

financieel afgerond.  
6317002 N375 - Aanleg tunnel (Maatregel Visie 

N375 - oversteek nog onbekend) 
1.046.766 4.760 0 1.042.006 

Nee 

Het project is in 

uitvoering. Kosten 

inhuur zijn niet naar het 

juiste project doorbelast. 

Geen krediet, waarom 

kan er nog geboekt 

worden op dit project?  
6317005 N391 - N862, Uitruil i.c.m maatregelen 

op de N391 
844.384 104.065 0 740.319 

Ja  
Krediet verdeeld over 

Bereikbaarheid 

projecten 
6317004 N34 - Partiële verdubbeling vanaf N381 

(in noordelijke richting) 
1.122.947 650.681 0 472.266 

Nee 
Momenteel wordt de 

MER procedure 

opgestart. 
6317007 N34 - Annen, 2 rotondes onderliggend 

wegennet 
356.119 0 0 356.119 

Nee 

Realisatie is nog niet aan 

de orde, aanleg van twee 

rotondes is afhankelijk 

van gedeeltelijke 

verdubbeling N34. 
6317008 Transferium De Punt, incl. Hrlmmrmr-

aansluiting 
4.212.984 34.830 0 4.178.154 

Ja 

Het budget was verdeeld 

over 2 verschillende 

projectnummers. In 

2020 is dit gecorrigeerd 

en is 6313010 het 

correcte nummer voor 

het project Transferium 

De Punt. De kosten 

hadden overgeboekt 

moeten worden is niet 

gebeurt kunnen we daar 

nog iets mee? .  

  8.472.9518.472.9518.472.9518.472.951 852.661852.661852.661852.661 0000 7.620.2917.620.2917.620.2917.620.291   
Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2018   
6318001 Fietssnelweg Assen-Groningen 6.999.351 961.780 -1.144.000 7.181.571 

Nee Het project is in 

uitvoering 
6318002 Fietsen op de VAM-berg, fase 1 1.976.907 1.867.111 0 109.796 

Nee 

Dit kalenderjaar dient de 

VAMberg nog autoluw 

gemaakt te worden en 

worden voorbereidingen 

getroffen voor de 

mogelijke verbreding van 

het fietsparcours om 

goede aansluiting te 

krijgen met het tracé van 

fase 2, het Dak van 

Drenthe. 

  8.976.2588.976.2588.976.2588.976.258 2.828.8922.828.8922.828.8922.828.892 ----1.144.0001.144.0001.144.0001.144.000 7.291.3667.291.3667.291.3667.291.366   
Uitvoering provinciaal verkeers- en vervoersplan 2019   
6319001 Realisatie verkeersveilige ontsluiting 

voorterrein GAE 
314.030 49.553 0 264.477 

Nee Project wacht op 

uitvoering 
6319002 Voorbereiding reconstructie Sleen 0 209.402 0 -209.402 

Ja 

Voorbereiding is 

uitgevoerd. Advies: 

Project hangt nauw 

samen met 6319003 

Reconstructie Sleen.  
6319003 Reconstructie Sleen 824.086 484.675 0 339.411 

nee 

Het project is afgerond, 

financiele afronding in 

2021. 

5282002 Verduurzaming provinciehuis LED-

verlichting 
97.000 0 0 97.000 

Nee 
Project is in uitvoering 

6314006 Bijdrage aan activa in eigendom van 

derden voor N34 Aansluiting 

Klijndijk/Odoorn 

5.000.000 48.000 0 4.952.000 

Nee 

Het project is in 

voorbereiding 
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6318003 Bijdrage aan activa in eigendom van 

derden voor Fietssnelweg Assen-

Groningen 

3.171.543 1.786.066 0 1.385.477 

Nee 

Het project is deels in 

voorbereiding/deels in 

uitvoering 

6320006 N391, tussen kruising N34 en 

folieconstructie 
2.000.000 0 0 2.000.000 

Nee 
Project is nog niet 

gestart.  

6320007 Kruising N391 - N862 (Emmen 

Bereikbaar) 
2.666.667 0 -360.000 3.026.667 

Nee 

Het project is in 

voorbereiding 

6320008 Ongelijkvloerse kruising Pottendijk 2.500.000 191.391 0 2.308.609 
Nee 

Het interactief proces is 

gestart. Wat voor 

proces?? 
6320010 Aanleg ongelijkvloerse kruising 

Houtweg (+ aangrenzende wegvlakken) 
8.000.000 0 0 8.000.000 

Nee  
Nog niet gestart. 

6320011 Centrale aansluiting Bargermeer (+ 

aangrenzende wegvlakken) 
15.000.000 0 0 15.000.000 

Nee 

Het project is in 

voorbereiding 

6320012 Reconstructie N862 (bijdrage aan 

derden, de gemeente Emmen) 
9.583.333 0 0 9.583.333 

Nee  Nog niet gestart. 

6320016 Extra maatregelen 

(Bereikbaarheidskkoord) 
5.000.000 0 0 5.000.000 

Nee  Nog niet gestart. 

  

54.156.65954.156.65954.156.65954.156.659 2.769.0872.769.0872.769.0872.769.087 ----360.000360.000360.000360.000 51.747.57251.747.57251.747.57251.747.572 

  

Algemeen beheer en onderhoud wegen en vaarwegen 

  

6331604 Vervanging NWK-04380 Peelo 

sluisdeuren 
851.511 810.259 0 41.252 

Nee Project is in uitvoering 

6331607 Aanleg zonnepark bij het 

wegensteunpunt Rogat 
250.875 323.311 -263.458 191.023 

Nee Project is in uitvoering 

6331608 Aanleg glasvezel tbv bediening HVV 100.000 0 0 100.000 

Nee 

Project is in uitvoering 

6331801 Vervanging van Beschoeiing door beton 

beschoeiing 
2.173.086 1.512.104 0 660.982 

Nee 

Project is in uitvoering 

6331901 DHV Dieversluis vervanging deuren 300.670 260.539 0 40.131 

Nee 

Project is in uitvoering 
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6331902 N373 verv. duiker grote Diep 651.561 120.753 0 530.809 Nee Project is in uitvoering 
6331903 HV nieuwe sluis verv deuren 654.228 651.003 0 3.225 

Nee Project is in uitvoering 

6332002 Vervanging val Geesbrug 120.000 29.721 0 90.279 Nee Project is in uitvoering 
6332003 Oeverbeschoeiing betonWittelterbrug - 

1e Uffelterbrug 
2.844.461 0 0 2.844.461 

Nee Project is in uitvoering 

6332004 Oeverbeschoeiing hout ged. Driftbrug - 

Oosterhesslerbrug Klenckerbrug en 

Hoolbrug 

36.822 198 0 36.624 
Nee 

Project is in uitvoering 

6332006 Oeverbeschoeiing beton omg. Kerkbrug 42.149 198 0 41.951 

Nee 

Project is in uitvoering 

6332007 Oeverbeschoeiing staal VHV  ged. VHV - 

Stieltjessluis 
944.146 1.779 0 942.367 

Nee Project is in uitvoering 

6332008 Oeverbeschoeiing staal ged. Erica - 

Klazienaveen 
1.534.573 2.537 0 1.532.036 

Nee Project is in uitvoering 

6332021 Oeverbeschoeiing staal ged. A37 - 

spoorbrug Veenoord 
201.624 0 0 201.624 

Nee 

Project is in uitvoering 

6332022 Oeverbeschoeiing staal VHV  ged. VHV - 

Stieltjessluis 
870.700 0 0 870.700 

Nee 

Project is in uitvoering 

6332023 Bruggen stroomkanalen 0 130.500 0 -130.500 Nee Project is in uitvoering 

  11.576.40711.576.40711.576.40711.576.407 3.842.9033.842.9033.842.9033.842.903 ----263.458263.458263.458263.458 7.996.9627.996.9627.996.9627.996.962   
Totaal 

programma 4. 
Regionele 
bereikbaarheid 

en openbaar 
vervoer 

 

138.074.258138.074.258138.074.258138.074.258 71.468.67071.468.67071.468.67071.468.670 ----9.374.5629.374.5629.374.5629.374.562 75.980.15075.980.15075.980.15075.980.150 

  

Programma 6. Cultuur   

Drents Museum 
  

6620001 VAM berg 2e fase 1.500.000 0 0 1.500.000 

Nee 

Project is in uitvoering 

6830708 Kwaliteitsimpuls Drents Museum (A002 

en Abdijkerk) bouwkundig 
682.475 1.176.545 -526.814 32.744 

Ja Het project is in 2020 

financieel afgerond 
6830709 Kwalteitsimpuls Drents Museum (A002 

en Abdijkerk) installaties 
148.087 345.080 -155.617 -41.377 

Ja Het project is in 2020 

financieel afgerond 
6830710 Kwaliteitsimpuls Drents Museum (A002 

en Abdijkerk) inrichting 
26.326 47.845 -2.087 -19.432 

Ja Het project is in 2020 

financieel afgerond 
6830711 Kwaliteitsimpuls Depot Drents Museum 

bouwkundig 
25.455 20.510 -25.714 30.659 

Ja Het project is in 2020 

financieel afgerond 
6830712 Kwaliteitsimpuls Depot Drents Museum 

installaties 
71.273 109.313 -72.000 33.960 

Ja Het project is in 2020 

financieel afgerond 
6830713 Kwaliteitsimpuls Depot Drents Museum 

inrichting 
81.455 120.028 -82.286 43.713 

Ja Het project is in 2020 

financieel afgerond 
  2.535.0712.535.0712.535.0712.535.071 1.819.3211.819.3211.819.3211.819.321 ----864.517864.517864.517864.517 1.580.2671.580.2671.580.2671.580.267   
Totaal 
programma 6. 

Cultuur 
 

2.535.0712.535.0712.535.0712.535.071 1.819.3211.819.3211.819.3211.819.321 ----864.517864.517864.517864.517 1.580.2671.580.2671.580.2671.580.267 
  

Programma 7. Dynamiek in Leefomgeving 
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grondaankopen   
6621801 Grondaankopen (voorraad) 

natuurbeheer 
0 69.469.482 -24.991.129 -44.478.353 

nee 

Er is een maximum 

gesteld van € 52 miljoen 

voor grondaankopen 

natuurbeheer. Tot nu 

toe is een netto bedrag 

van € 45 miljoen aan 

grondaankopen 

gerealiseerd. Dit betreft 

de boekwaarde van de 

aan- en verkopen van de 

ruilgrond. Omdat de 

ruilgronden weer verko 

  0000 69.469.48269.469.48269.469.48269.469.482 ----24.991.12924.991.12924.991.12924.991.129 ----44.478.35344.478.35344.478.35344.478.353   
Totaal 
programma 7. 

Dynamiek in 
Leefomgeving 

 

0000 69.469.48269.469.48269.469.48269.469.482 ----24.991.12924.991.12924.991.12924.991.129 ----44.478.35344.478.35344.478.35344.478.353 
  

Programma 8. Middelen   

Middelen Gebouwen   
5281701 Vervangingsinvestering audio en video 

apparatuur revitalisering provinciehuis 
332.599 177.999 0 154.600 

Nee Project is in uitvoering 

  398.530398.530398.530398.530 120.477120.477120.477120.477 0000 278.053278.053278.053278.053   
Middelen Informatie en automatisering - Hard- en software facilitaire ondersteuning - Ambitielijn excellente dienstverlening 
5271614 Vervangingsinvestering ICT 

basisvoorzieningen 2012 
62.527 49.523 0 13.004 

Nee Project is in uitvoering 

5271610 Vervangingsinvestering Ruimtelijk 

informatie systeem 
52.989 3.899 0 49.090 

Nee 
Project is in uitvoering 

5271605 Vervangingsinvestering Info- en Comm. 

Basisvoorzieningen 2009 
335.027 157.434 0 177.593 

Nee 

Project is in uitvoering 

5271803 Klantencontactsysteem (vervanging 

5271403) 
127.174 11.534 0 115.640 

Nee Project is in uitvoering 

  577.717577.717577.717577.717 222.389222.389222.389222.389 0000 355.327355.327355.327355.327   
Middelen Informatie en automatisering - Hard- en software facilitaire ondersteuning - Ambitielijn flexibiliteit in techniek 
5271603 Vervangingsinvestering verbetering. IT-

huishouding/processen 
335.776 20.709 0 315.067 

Nee 

Project is in uitvoering 

5271609 Vervangingsinvestering mobiele devices 

managemnet (MDM) en data encryptie 
63.587 3.814 0 59.773 

Nee 

Project is in uitvoering 

5271704 Vervanging lokaal netwerk 2017 (verv. 

Investering) 
166.386 0 0 166.386 

Nee 

Project is in uitvoering 

5271710 Vervangen mobiele devices (tablets) 

lichting 1 
297.945 311.723 0 -13.778 

ja Project is in 2020 

afgerond 
  863.693863.693863.693863.693 336.246336.246336.246336.246 0000 527.447527.447527.447527.447   
Middelen Informatie en automatisering - Hard- en software facilitaire ondersteuning - Ambitielijn het nieuwe samenwerken 
5271616 Zoekfunctie Intranet 

(vervangingsinvestering) 
63.587 0 0 63.587 

Nee 

Project is in uitvoering 
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5271708 Vervangingsinvestering Migratie Office 

2010 (5270705) 
203.955 79.822 0 124.133 

Nee 

Project is in uitvoering 

5271804 Vernieuwing generieke digitale 

omgeving  (VJN 2017) - 1e fase 

gestructureerde processen 

650.857 35.192 0 615.665 

Nee 

Project is in uitvoering 

5271805 Digit. omgev 2e fase ongestr 1.470.704 1.441.388 0 29.316 

Nee 

Project is in uitvoering 

5271902 Modernisering GIS 2015 52.989 7.615 0 45.374 Nee Project is in uitvoering 
5271905 Werkpl omgev ICT prolander 182.758 0 0 182.758 Nee Project is in uitvoering 
5272001 Vervangen werkplekken 807.825 768.960 0 38.865 

Nee 
Project is in uitvoering 

  3.432.6753.432.6753.432.6753.432.675 2.332.9772.332.9772.332.9772.332.977 0000 1.099.6981.099.6981.099.6981.099.698   

Middelen Informatie en automatisering - Hard- en software facilitaire ondersteuning - Ambitielijn organisatie in control 
5271106  ICT VJN 2011 I-beleid en architectuur 78.047 38.639 0 39.408 

Nee 

Project is in uitvoering 

5271604 Vervangingsinvestering Herstr. IT-

huishouding o.a. E-herkenning 

(ontsluiten digitale informatie) 

185.462 57.567 0 127.895 
Nee 

Project is in uitvoering 

5271702 Verbetering informatie bedrijfsvoering 

2017 (verv. Invest. vanuit 2012) 
339.130 0 0 339.130 

Nee Project is in uitvoering 

  602.638602.638602.638602.638 96.20696.20696.20696.206 0000 506.433506.433506.433506.433   

Middelen Informatie en automatisering - Hard- en software facilitaire ondersteuning - Niet informatieplan  
5271801 Zoekfunctie intranet 63.587 0 0 63.587 

Nee 

Project is in uitvoering 

5271802 Stateninfosysteem (verv. investering 

vanuit 2014) 
105.978 68.182 0 37.796 

Nee Project is in uitvoering 

  169.565169.565169.565169.565 68.18268.18268.18268.182 0000 101.383101.383101.383101.383   

Totaal programma 8. Middelen 
6.044.8196.044.8196.044.8196.044.819 3.176.4783.176.4783.176.4783.176.478 0000 2.868.3412.868.3412.868.3412.868.341   

Totaal generaal 
201.629.462201.629.462201.629.462201.629.462 158.691.346158.691.346158.691.346158.691.346 ----36.647.11136.647.11136.647.11136.647.111 79.585.22679.585.22679.585.22679.585.226   
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III.1.2 Rapportage interbestuurlijk toezicht (IBT) 

Toelichting 

De provincie Drenthe heeft wettelijk de taak toezicht te houden op de uitvoering van wettelijke 
medebewindstaken door de Drentse gemeenten op die domeinen waarvoor de provincie als 
toezichthoudend orgaan is aangewezen. Het gaat hier om interbestuurlijk toezicht, kortweg IBT. 
Bijgaand een integraal overzicht van het door de provincie Drenthe uitgevoerde IBT op de uitvoering 
van medebewindstaken door de gemeenten in het jaar 2015, voor zover het generiek IBT betreft. Dit 
overzicht geeft het oordeel aan van de sectorale provinciale toezichthouders, zoals dat is afgestemd 
met de gemeenten.  
 
Integraal overzicht interbestuurlijk toezicht (IBT) provincie Drenthe 2020 op uitvoering medebewindstaken gemeenten 2019 
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Toelichting bij integraal overzicht IBT 
 
Interbestuurlijk toezicht (IBT) 
De provincie Drenthe heeft wettelijk de taak toezicht te houden op de uitvoering van wettelijke 
medebewindstaken door de Drentse gemeenten op die domeinen waarvoor de provincie als 
toezichthoudend orgaan is aangewezen. Het gaat hier om interbestuurlijk toezicht, kortweg IBT. Dit is 
een integraal overzicht van het door de provincie Drenthe uitgevoerde IBT op de uitvoering van 
medebewindstaken door de gemeenten in het jaar 2019, voor zover het generiek IBT betreft *.  
 
Uitgaan van oordeel provincie 
Dit overzicht geeft het oordeel aan van de sectorale provinciale toezichthouders, zoals dat is afgestemd met de 
gemeenten.   
 
Behandeling van meldingen en signalen 
De door de provincie ontvangen meldingen en signalen over de uitvoering van wet- en regelgeving zijn 
op adequate wijze opgepakt en afgehandeld. 
Waar nodig zijn deze ook meegewogen in de beoordeling. 
 
Symbolen met kleuren staan voor mate waarin is voldaan aan eisen wet- en regelgeving en voor 
vereiste intensiteit van toezicht 
De symbolen met de kleuren groen, oranje en rood in het integraal overzicht IBT staan voor de mate waarin 
de betreffende gemeente op het toezichtdomein heeft voldaan aan de eisen in de wet- en regelgeving en 
voor de vereiste intensiteit van toezicht. 
 

·   
Groen   : goed; de gemeente heeft voldaan aan de eisen in de wet- en regelgeving op het 
betreffende toezichtdomein; lage intensiteit van toezicht. 
 

·  
Oranje : voldoende; de gemeente heeft nog niet of onvoldoende voldaan aan de eisen in de wet- en 
regelgeving op het betreffende toezichtdomein, maar er wordt wel aan gewerkt door de gemeente; 
gemiddelde intensiteit van toezicht. 
 

·  
Rood : onvoldoende; de gemeente heeft niet voldaan aan de eisen in de wet- en 
regelgeving op het betreffende toezichtdomein; hoge intensiteit van toezicht. 
 

· Blanco:   als een cel in het overzicht blanco is gelaten, betekent dit dat de provinciale 
toezichthouder geen afgewogen oordeel heeft kunnen vellen omdat de betreffende gemeente 
de vereiste informatie, conform het informatiearrangement, niet tijdig en/of niet volledig heeft 
aangeleverd bij de provincie; zie hiervoor ook de bijgevoegde tabel over de mate van het tijdig 
en/of volledig aanleveren van de informatie.  

 
Toelichting bij oordeel ‘oranje’, ‘rood’ of bij blanco cel 
Als de provinciale toezichthouder het oordeel ‘oranje’ of ‘rood’ geeft aan een gemeente op een bepaald 
toezichtdomein volgt hierna een korte toelichting daarop. Daarbij wordt waar nodig ook aangegeven welke 
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sectorale interventie heeft plaatsgevonden of plaatsvindt. Ook vindt een korte toelichting plaats als een cel 
blanco is. Alleen als daartoe aanleiding is, wordt ook een toelichting gegeven bij het oordeel ‘groen’. In het 
geval het oordeel van de sectorale provinciale toezichthouder (sterk) afwijkt van het oordeel van een 
gemeente zelf, zoals weergegeven in de in de Jaarstukken van de gemeente opgenomen zelfevaluatie IBT, 
wordt dit ook vermeld in de toelichting hierna.  
 
NB. Toelichting bij toezichtdomein Huisvesting statushouders:  
Alvast in lijn met het Uitvoeringsprogramma IBT 2020, worden gemeenten die hun taakstelling niet hebben 
gehaald – vanwege een tekort aan te huisvesten statushouders ten opzichte van hun taakstelling – op groen 
gezet. Er is hier immers geen sprake van een daadwerkelijk probleem: er zijn eenvoudigweg te weinig te 
huisvesten mensen die het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) kon toewijzen aan gemeenten.  
 
NB. Bij de beoordeling van de zorg voor de archieven is voor het eerst maatwerk op basis van een 
risicogerichte aanpak toegepast. Wanneer het oordeel daarover “voldoende” is wordt alleen een toelichting 
gegeven als de gemeente zichzelf anders ziet, omdat de opzet impliceert dat mogelijke problemen al worden 
aangepakt. 
 
* Wat betreft het toezichtdomein Financiën geldt, gezien het specifiek toezicht, een eigenstandig traject. Bovendien richt het 
financieel toezicht zich op andere beoordelingsperiodes dan de overige toezichtdomeinen. Dit toezichtdomein is daarom niet 
opgenomen in dit integraal overzicht IBT.  

   
Gemeente Toezichtdomein waarop  

gemeente het oordeel ‘oranje’ of ‘rood’ krijgt of 
waarbij een cel blanco is 
(Met tussen haakjes G (= groen),  
O (= oranje) of R (= rood) voor 
beoordelingskleur of B (=blanco) voor blanco 
cel) 

 

Toelichting  

Aa en Hunze Archief (O) De gemeente beoordeelt zichzelf als goed, maar heeft een plan van aanpak 
niet tijdig kunnen opleveren. 

Coevorden  Omgevingsrecht (O) Oranje, er is namelijk nog geen verslag over 2019 toegezonden. (Toezegging 
na: 23 september 2020.) 

De Wolden  Omgevingsrecht (O) Oranje, er is namelijk geen verslag over 2019 toegezonden.  
Emmen Omgevingsrecht (B) Geen beoordeling: conceptprogramma 2019, geen zelfevaluatie 2019 en te 

laat VTH-verslag 2019. (Op 24 september 2020.) 
Emmen Archief (O) De gemeente beoordeelt zichtzelf weliswaar als slecht, maar onderneemt 

toch wel actie. 
Hoogeveen Omgevingsrecht (O) Oranje, er is namelijk geen verslag over 2019 toegezonden.  
Midden-Drenthe Omgevingsrecht (B) Geen beoordeling. Geen stukken over 2019 ontvangen. Toelichting door 

gemeente: externe VTH-doorlichting en bezig met verbeterprogramma. (Actie 
ondernomen: het VTH-programma 2020 is wel toegezonden.) 

Algemeen Omgevingsrecht Enkele gemeenten hebben op hun verzoek in verband met de coronacrisis 
een langere termijn gekregen om hun gegevens aan te leveren (tot 1 
september 2020). Een tweetal gemeenten heeft toezeggingen gedaan qua 
aanleveren van de VTH-jaarverslagen 2019. Dit zijn Emmen en Coevorden. 
Hoogeveen heeft bestuursproblemen gehad en dit heeft effect op agendering 
van en besluitvorming over formele stukken. 
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Tabel mate van tijdig en/of volledig aanleveren vereiste informatie conform informatiearrangement 
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Toelichting bij tabel mate van tijdig en/of volledi g aanleveren vereiste 
informatie conform informatiearrangement  
 

Symbolen met kleuren staan voor mate waarin de vereiste informatie, conform het 
informatiearrangement, tijdig en/of volledig is aangeleverd door de betreffende gemeente  
De symbolen met de kleuren groen, oranje en rood in de tabel staan voor de mate waarin de betreffende 
gemeente op het toezichtdomein de vereiste informatie, conform het informatiearrangement, tijdig en/of 
volledig heeft aangeleverd bij de provincie. 
 

·   
Groen   : goed; de gemeente heeft de vereiste informatie tijdig en volledig aangeleverd. 
 

·  
Oranje : voldoende; de gemeente heeft de vereiste informatie niet tijdig en/of niet volledig 
aangeleverd. 
 

·  
Rood : onvoldoende; de gemeente heeft de vereiste informatie niet aangeleverd vóór de 
beoordeling. 

 
 
** Voor het toezichtdomein Archief is de tweede tabel irrelevant vanwege het maatwerk. Het maatwerk betekent dat de snelheid 
per gemeente kan verschillen.  
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III.1.3 Rapportage wet dwangsom 
 
Achtergrond 
Per 1 oktober 2009 is de Wet dwangsom en beroep bij niet-tijdig beslissen in werking getreden. Hierin 
is vastgelegd in welke gevallen aanvragers recht hebben op een dwangsom als een bestuursorgaan 
niet tijdig beslist op een aanvraag. Vanaf 1 oktober 2016 is de Wet dwangsom niet langer van 
toepassing op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)  
 
Aanvragen en afhandelen  
De wet kent termijnen waarbinnen aanvragen moeten zijn afgehandeld. Daarnaast zijn er gronden 
waarop deze termijn opgeschort/verdaagd kan worden. Het betreft doorgaans complexe aanvragen 
waarbij bijvoorbeeld veel overleg noodzakelijk is, of aanvragen waarbij Europese subsidies gemoeid 
zijn met andere behandeltermijnen. De aanvrager wordt hier altijd over geïnformeerd.  
 
Ingebrekestellingen en dwangsommen  
Als de beslistermijn is overschreden, kan de aanvrager een ingebrekestelling indienen. Als niet binnen 
2 weken na ontvangst van de ingebrekestelling alsnog een besluit wordt genomen, begint de 
dwangsom te lopen. De dwangsom kan oplopen tot maximaal € 1.260,--.  
 
Evaluatie  
In 2020 zijn 5354 brieven/aanvragen binnengekomen bij de provincie. Hieronder waren 957 verzoeken 
met een risico van dwangsom. Binnen de wettelijke beslistermijn zijn in 2020 656 verzoeken 
afgehandeld. Tot uiterlijk 8 weken na termijnoverschrijding komt het aantal afgehandelde verzoeken 
op 888. In 69 zaken is de termijnoverschrijding langer dan 8 weken. Desondanks zijn we erin geslaagd 
om betrokken partijen een goede uitkomst te bieden waardoor in 2020 geen dwangsommen zijn 
uitgekeerd. 
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III.1.4 Rapportage single information single audit (SISA) 
 
In de Algemene maatregel van bestuur Single information single audit (Sisa) geeft het Rijk aan dat van 
een aantal regelingen, waarvoor gemeenten en provincies van het Rijk gelden ontvangen, 
verantwoording moet worden afgelegd in de jaarstukken. Over 2020 worden 16 regelingen 
verantwoord via deze rapportage. In 2020 zijn 12 nieuwe regelingen aan deze verantwoording 
toegevoegd. 
 
De verantwoorde bedragen zijn gebaseerd op het stelsel van baten en lasten. Voordeel hiervan is dat 
cijfers aansluiten op de provinciale administratie, waardoor de administratieve lasten worden beperkt. 
In IPO-verband is afgesproken dat ook gemeenten via de Sisa methodiek kunnen verantwoorden over 
diverse relingen, waarover de provincies weer naar het Rijk moeten verantwoorden. 

         

 Nr. 
Specifieke 
uitkering Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator  

BZ
K 

C13 Regeling 
specifieke 
uitkering 
ontzorgingsprogr
amma 
maatschappelijk 
vastgoed  

Besteding (jaar T) 
ten laste 
Rijksmiddelen 

Cumulatieve 
besteding (t/m jaar 
T) ten laste van 
Rijksmiddelen 

Aantal kleine 
maatschappelijk 
vastgoedeigenaren 
waarmee een 
ontzorgingstraject is 
gestart 

Aantal kleine 
maatschappeli
jk 
vastgoedeige
naren 
waarmee een 
ontzorgingstra
ject is 
doorlopen tot 
aan het 
moment van 
aanbesteding 
van 
maatregelen 
om vastgoed 
te 
verduurzamen 

Aantal 
gebouwde 
onroerende 
zaken dat 
hiermee wordt 
bereikt door het 
provinciaal 
ontzorgingsprogr
amma 

Is binnen het 
provinciaal 
ontzorgingsprogr
amma uitvoering 
gegeven aan het 
stimuleren van 
vraagbundeling 
bij kleine 
maatschappelijk 
vastgoedeigenar
en bij de 
verduurzaming 
van hun 
maatschappelijk 
vastgoed? 
(Ja/Nee/Nvt) 

         

  Provincies       

   
Aard controle R Aard controle n.v.t Aard controle n.v.t Aard controle 

n.v.t 
Aard controle 

n.v.t 
Aard controle 

n.v.t. 

   Indicator: C13/01 Indicator: C13/02 Indicator: C13/03 Indicator: 
C13/04 

Indicator: 
C13/05 

Indicator: 
C13/06 

   € 0  € 0  0 0 0 nvt 

   

Is de opgedane 
regionale kennis 
en ervaring 
gedeeld met het 
Kennis- en 
innovatieplatform 
verduurzaming 
maatschappelijk 
vastgoed? 
(Ja/Nee/Nvt)  

Project afgerond in 
(jaar T)? (Ja/Nee) 

    

         
         

   Aard controle 
n.v.t. 

Aard controle n.v.t.     

   Indicator: C13/07 Indicator: C13/08     
   nvt Nee     
BZ
K 

C26 Culturele 
voorzieningen 
provincies  

Besteding (jaar T) 
ten laste van 
Rijksmiddelen 

Cumulatieve 
besteding (t/m jaar 
T) ten laste van 
Rijksmiddelen 

Eindverantwoording 
(Ja/Nee) 

   

         

  Provincies       
   Aard controle D2 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.    
   Indicator: C26/01 Indicator: C26/02 Indicator: C26/03    
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   € 923.697  € 923.697  Ja    
BZ
K 

C41 Regeling 
specifieke 
uitkering 
flexibele inzet 
woningbouw  

Besteding (jaar T) 
aan flexibele 
ondersteuning 
capaciteit en 
expertise 

Cumulatieve 
besteding (t/m jaar 
T) aan flexibele 
ondersteuning 
capaciteit en 
expertise 

Cumulatieve 
cofinanciering (t/m jaar 
T) 

Aantal 
projecten dat 
in (jaar T) is 
geholpen met 
middelen 

Aantal projecten 
dat cumulatief 
(t/m jaar T) is 
geholpen met 
middelen  

Cumulatief 
aantal (t/m jaar 
T) woningen dat 
in deze 
projecten wordt 
gerealiseerd 

    
Vanaf SiSa 2021 
inclusief uitvoering 
door derden     

  Provincies       

   
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle 

n.v.t. 
Aard controle 

n.v.t. 
Aard controle 

n.v.t. 

   Indicator: C41/01 Indicator: C41/02 Indicator: C41/03 Indicator: 
C41/04 

Indicator: 
C41/05 

Indicator: 
C41/06 

   € 0  € 0  € 0  0 0 0 

   

Volledige 
zelfstandige 
uitvoering (Ja/Nee) 

 

Eindverantwoordin
g (Ja/Nee) 

    

   Aard controle 
n.v.t. 

Aard controle n.v.t.     

   Indicator: C41/07 Indicator: C41/08     
   Ja Nee     
Ien
W 

E10 Regeling 
specifieke 
uitkering 
snelfietsroutes  

Projectnaam/num
mer 

Besteding (jaar T)  Cumulatieve besteding 
(t/m jaar T)  

Project 
afgerond in 
(jaar T)? 
(Ja/Nee) 

Besteding (jaar 
T) (gedeeltelijk) 
verantwoord 
o.b.v. voorlopige 
toekenningen? 
(Ja/Nee) 

Toelichting op 
niet-afgeronde 
projecten 

         

  Provincies       

   
Aard controle 

n.v.t. 
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle 

n.v.t. 
Aard controle 

n.v.t. 
Aard controle 

n.v.t. 

   Indicator: E10/01 Indicator: E10/02 Indicator: E10/03 Indicator: 
E10/04 

Indicator: 
E10/05 

Indicator: 
E10/06 

  
1 31161061/ 

5000004237 
€ 2.003.732  € 2.003.732  Nee Nee Looptijd t/m 31-

12-2022 

   

Kopie 
projectnaam/num
mer 

Grote scope 
wijzigingen? 
(Ja/Nee) 

Ernstige vertragingen? 
(Ja/Nee) 

Volledig 
zelfstandige 
uitvoering 
(Ja/Nee) 

Correctie 
besteding (jaar 
T-1) per project 
ivm aan andere 
medeoverheden 
overgeboekte 
middelen in Jaar 
T 

 

         
         

   
Aard controle 

n.v.t. 
Aard controle n.v.t. Aard controle D1 Aard controle 

n.v.t. 
Aard controle R 

 

   Indicator: E10/07 Indicator: E10/08 Indicator: E10/09 Indicator: 
E10/10 

Indicator: 
E10/11  

  
1 31161061/ 

5000004237 
Nee Nee 

Ja 
€ 0  

 
Ien
W 

E12 Regeling 
specifieke 
uitkeringen N-
wegen  

Totale besteding 
(jaar T) 

Totale cumulatieve 
besteding (t/m jaar 
T (inclusief 2018)) 

Cumulatieve 
cofinanciering (t/m jaar 
T (inclusief 2018))  

Eindverantwo
ording 
(Ja/Nee)   

         

  Provincies       

   Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle 
R   

   Indicator: E12/01 Indicator: E12/02 Indicator: E12/03 Indicator: 
E12/04   

   € 0  € 11.034  € 2.759  Nee   
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Projectnaam/num
mer 

Project wijkt meer 
dan 10% af 
(Ja/Nee) 

Totale omvang per 
type maatregel 

Project 
afgerond in 
(jaar T)? 
(Ja/Nee) 

  

         
         

   
Aard controle 

n.v.t. 
Aard controle n.v.t. Aard controle D1 Aard controle 

n.v.t.   

   Indicator: E12/05 Indicator: E12/06 Indicator: E12/07 Indicator: 
E12/08   

  1 N373 Ja 0 Nee   
  2 N371 Ja 0 Nee   
Ien
W 

E17 Regeling 
specifieke 
uitkering Maas-
pilots  

Besteding (jaar T-
1)  

Besteding (jaar T)  Project afgerond in 
(jaar T)? (Ja/Nee) 

Cumulatieve 
besteding (t/m 
jaar T) 

Cofinanciering 
(jaar T) 

Cumulatieve 
cofinanciering 
(t/m jaar T) 

         

  
Provincies en 
Gemeenten       

   
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle 

n.v.t. 
Aard controle R Aard controle 

n.v.t. 

   Indicator: E17/01 Indicator: E17/02 Indicator: E17/03 Indicator: 
E17/04 

Indicator: 
E17/05 

Indicator: 
E17/06 

   € 0  € 213.318  Nee € 213.318  € 0  € 0  

   

Afspraken uit de 
bestuursovereenko
mst nagekomen? 
(Ja/Nee) 

Volledige 
zelfstandige 
uitvoering (Ja/Nee) 

Correctie besteding 
(jaar T-1) ivm aan 
andere 
medeoverheden 
overgeboekte 
middelen 

   

     
Vanaf SiSa 2021 
invullen    

         

   Aard controle 
n.v.t. 

Aard controle n.v.t. Aard controle R    

   Indicator: E17/07 Indicator: E17/08 Indicator: E17/09    
   Ja Ja € 0     
Ien
W 

E18 Waterstofbussen  Aantal 
waterstofbussen 

Eindverantwoordin
g (Ja/Nee)     

         

  Provincies       
   Aard controle R Aard controle n.v.t.     
   Indicator: E18/01 Indicator: E18/02     
   0 Nee     
Ien
W 

E20 Regeling 
stimulering 
verkeersmaatreg
elen 2020-2021 

Besteding (jaar T) Cumulatieve 
besteding (t/m jaar 
T) 

Cumulatieve 
cofinanciering (t/m jaar 
T) 

Project 
afgerond (alle 
maatregelen) 
in (jaar T) 
(Ja/Nee)  

  

         

  
Provincies en 
Gemeenten       

   
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle 

n.v.t.   

   Indicator: E20/01 Indicator: E20/02 Indicator: E20/03 Indicator: 
E20/04   

   € 0  € 0  € 0  Nee   

   

Naam/nummer per 
maatregel 

Per maatregel, 
maatregel afgerond 
in (jaar T)? 
(Ja/Nee)  

De hoeveelheid van de 
op te leveren en de 
opgeleverde 
verkeersveiligheidsma
atregelen per type 
maatregel (m1, m2, 
aantallen ) 

Eventuele 
toelichting, 
mits 
noodzakelijk  
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Aard controle 

n.v.t. 
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle 

n.v.t.   

   Indicator: E20/05 Indicator: E20/06 Indicator: E20/07 Indicator: 
E20/08   

  

1 Aanleg van 
rijbaanscheiding 
door rammelstrook 
op asmarkering 

Nee 0 N.v.t. 

  

  

2 Aanleg van een 
fietsoversteek 
(middeneiland), 
alleen bij een 
kruispunt 

Nee 0 N.v.t. 

  

  

3 Aanleg van een 
ongelijkvloerse 
kruising 
(fietsonderdoorgan
g) 80 

Nee 0 N.v.t. 

  

  
4 Aanleg van een 

rotonde buiten de 
bebouwde kom 

Nee 0 N.v.t. 
  

  

5 Aanleggen van 
veilige, 
obstakelvrije 
bermen 100 

Nee 0 N.v.t. 

  

  

6 Aanleg van een 
parallelweg voor 
het ontsluiten van 
percelen 100 

Nee 0 N.v.t. 

  

  
7 Aanleg van een 

ongelijkvloerse 
kruising 100 

Nee 0 N.v.t. 
  

  

8 Aanleg van 
ongelijkvloerse 
fietsoversteekplaat
sen 100 

Nee 0 N.v.t. 

  

  

9 Aanleg van een 
ongelijkvloerse 
kruising 
(fietsonderdoorgan
g) 80 

Nee 0 N.v.t. 

  

Ien
W 

E28B Regionale 
mobiliteitsfondse
n (Zuiderzeelijn) 
(SiSa tussen 
medeoverheden)  

Hieronder per 
regel één 
beschikkingsnumm
er en in de 
kolommen ernaast 
de 
verantwoordingsinf
ormatie 

Gerealiseerd 
(Ja/Nee) 

Besteding (jaar T) ten 
laste van SNN 

Overige 
bestedingen 
(jaar T) 

Te verrekenen 
met SNN 

 

  

Beschikking of 
overeenkomst 
van 
Samenwerkingsv
erband Noord 
Nederland met 
provincies obv 
convenant 
tussen Rijk en 
Samenwerkingsv
erband Noord 
Nederland voor 
Regiospecifiek 
Pakket 
Zuiderzeelijn  

      

  
Provincies 
Fryslân, 
Groningen en 
Drenthe 

      

   Aard controle 
n.v.t. 

Aard controle R Aard controle R Aard controle 
R 

Aard controle R  

   Indicator: E28B/01 Indicator: E28B/02 Indicator: E28B/03 Indicator: 
E28B/04 

Indicator: 
E28B/05  
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  1 UP-10-03055 Nee € 0  € 0  € 0   
  2 UP-10-21307 Nee € 0  € 0  € 0   
  3 UP-11-15071 Nee € 0  € 0  € 0   
  4 UP-12-06690 Nee € 0  € 0  € 0   
  5 UP-13-10546 Nee € 758.772  € 0  € 0   
  6 UP-16-25836 Nee € 4.248.884  € 0  € 0   
  7 UP-17-14989 Nee € 834.288  € 0  € 0   

   
Kopie 
beschikkingsnumm
er 

Toelichting Eindverantwoording 
(Ja/Nee)    

         
         

   
Aard controle 

n.v.t. 
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. 

   
   Indicator: E28B/06 Indicator: E28B/07 Indicator: E28B/08    

  
1 UP-10-03055 Geen besteding in 

2020 Nee    

  
2 UP-10-21307 Geen besteding in 

2020 Nee    

  
3 UP-11-15071 Geen besteding in 

2020 Nee    

  
4 UP-12-06690 Geen besteding in 

2020 Nee    

  5 UP-13-10546 Spoor Emmen-
Zwolle Nee    

  6 UP-16-25836 Spoor Emmen-
Zwolle Nee    

  7 UP-17-14989 Spoor Emmen-
Zwolle Nee    

Ien
W 

E33 Incidentele 
specifieke 
uitkering MIRT 
2017-2019 (Beter 
benutten)  

Besteding (jaar T -
1 en eerder) aan 
projectkosten voor 
het totale project 

Besteding (jaar 
T) aan 
projectkosten voor 
het totale 
project          

Cumulatieve besteding 
(t/m jaar T) aan 
projectkosten voor het 
totale project  

Volledige 
zelfstandige 
uitvoering 
(Ja/Nee) 

Correctie 
besteding (Jaar 
T-1) ivm aan 
andere 
medeoverheden 
overgeboekte 
middelen 

Eindverantwoord
ing (Ja/Nee) 

   
Alleen van 
toepassing voor 
bijlage SiSa 2020  

Zelfstandige 
uitvoering   

Vanaf SiSa 2021 
invullen  

         

   Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle 
n.v.t. Aard controle R Aard controle 

n.v.t. 
   Indicator: E33/01 Indicator: E33/02 Indicator: E33/03 Indicator: 

E33/04 
Indicator: 

E33/05 
Indicator: 

E33/06 
   € 0  € 130.610  € 130.610  Ja  Nee 

   
Projectnaam/num
mer 

Project afgerond in 
(jaar T)? (Ja/Nee) - 
per project     

         
         

   Aard controle 
n.v.t. Aard controle n.v.t.     

   Indicator: E33/07 Indicator: E33/08     

  1 Project Assen Slim 
Bereikbaar 2018 

Nee 
    

  2 Ketenmobiliteit 
Noord-Nederland 

Nee 
    

Ien
W 

E38 Tijdelijke 
stimuleringsregel
ing veilig, 
doelmatig en 
duurzaam 
gebruik 
verkeersinfrastru
ctuur  

Besteding (jaar T-
1) aan 
projectkosten voor 
het totale project 

Besteding (jaar T) 
aan projectkosten 
voor het totale 
project 

Cumulatieve besteding 
(t/m jaar T) aan 
projectkosten voor het 
totale project  

Cofinanciering 
(jaar T) 

Cumulatieve 
cofinanciering 
(t/m jaar T)  
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Alleen van 
toepassing in 2020 

Zelfstandige 
uitvoering     

         

   Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle 
R 

Aard controle 
n.v.t.  

   Indicator: E38/01 Indicator: E38/02 Indicator: E38/03 Indicator: 
E38/04 

Indicator: 
E38/05  

   € 0  € 0  € 0  € 0  € 0   

   
Projectnaam/num
mer per project 

Project afgerond in 
(jaar T)? (Ja/Nee) - 
per project     

         
         

   Aard controle 
n.v.t. 

Aard controle n.v.t.     

   Indicator: E38/06 Indicator: E38/07     

  
1 31164767/ 

5000004455/ 
project F 

Nee 
    

   

Volledige 
zelfstandige 
uitvoering (Ja/Nee) 

Correctie besteding 
(Jaar T-1) ivm aan 
andere 
medeoverheden 
overgeboekte 
middelen 

Eindverantwoording 
totale project (Ja/Nee) 

   

    
Vanaf SiSa 2021 
invullen     

         

   Aard controle 
n.v.t. 

Aard controle R Aard controle n.v.t.    

   Indicator: E38/08 Indicator: E38/09 Indicator: E38/10    
   Ja  Nee    
EZ
K 

F11 Regeling 
specifieke 
uitkering MKB 
Deals 1e tranche  

Besteding (jaar T) 
ten laste van 
Rijksmiddelen 

Totale cumulatieve 
besteding ten laste 
van Rijksmiddelen 
(t/m jaar T). 
Inclusief uitvoering 
door derde (sisa 
tussen 
medeoveheden) 
vanaf 
verantwoordingjaar 
SiSa 2021.  

Cumulatieve 
cofinanciering  (t/m 
jaar T) 

Project 
afgerond in 
(jaar T)? 
(Ja/Nee) 

Bestedingen zijn 
verantwoord op 
basis van 
voorlopige 
toekenningen? 
(Ja/Nee) 

Toelichting 

   

Zelfstandig 
uitvoering 
(exclusief 
uitvoering door 
derde) 

Deze indicator is 
bedoeld voor de 
tussentijdse 
afstemming van de 
juistheid en 
volledigheid van de 
verantwoordingsinf
ormatie. 

Dit betreft het deel dat 
naast de 
Rijksmiddelen is 
ingelegd volgens 
afspraak uit MKB-deal.   

Als bij 03 en 04 
'Nee' is ingevuld, 
dan is toelichting 
verplicht 

         

   
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle 

n.v.t. 
Aard controle 

D2 
Aard controle 

n.v.t. 

   Indicator: F11/01 Indicator: F11/02 Indicator: F11/03 Indicator: 
F11/04 

Indicator: 
F11/05 

Indicator: 
F11/06 

   

€ 0  € 0  € 0  Nee 

Nee 

In 2020 zijn de 
voorbereidende 
werkzaameden 
verricht. De 
uitvoering start 
in 2021. 

LN
V 

L1 Jong Leren Eten-
uitkeringen  

Besteding (jaar T)  Cumulatieve 
besteding (t/m jaar 
T)  

Eindverantwoording 
(Ja/Nee) 

Volledig 
zelfstandige 
uitvoering 
(Ja/Nee) 

Correctie 
besteding (Jaar 
T-1) per project 
ivm aan andere 
medeoverheden 
overgeboekte 
middelen.  
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vanaf SiSa 2021 
eventueel inclusief 
uitvoering door 
derden 

  

Vanaf SiSa 2021 
invullen. 

 

         

   Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle 
n.v.t. Aard controle R  

   Indicator: L1/01 Indicator: L1/02 Indicator: L1/03 Indicator: 
L1/04 Indicator: L1/05  

   € 0  € 0  Nee Ja   
LN
V 

L7 Regeling 
specifieke 
uitkering IBP-
Vitaal Platteland  

Gebiedsnaam/num
mer 

Totale besteding 
(jaar T) 

Totale Cumulatieve 
besteding (t/m jaar T) 

Volledig 
zelfstandige 
uitvoering 
(Ja/Nee) 

Eindverantwoord
ing (Ja/Nee) 

Toelichting 

    
Zelfstandige 
uitvoering 

Inclusief uitvoering 
door derde vanaf SiSa 
2021   

Hier eventueel 
opmerkingen of 
toelichtingen 

         

   Aard controle 
n.v.t. Aard controle R Aard controle R 

Aard controle 
n.v.t. 

Aard controle 
n.v.t. Aard controle 

n.v.t. 
   Indicator: L7/01 Indicator: L7/02 Indicator: L7/03 Indicator: 

L7/04 
Indicator: L7/05 Indicator: L7/06 

  

1 Drents Plateau € 95.503  € 165.503  

Ja Nee 

Begroting IBP 
VP DP is 
€2.001.000,-- 
zoals ook 
afgesproken met 
J.M. (Jitske) van 
Laar - Wiersma 
MSc, per mail 
van 4-1-2021 en 
8-12-2020, 
waarin wordt 
uitgelegd dat de 
overige in de 
begroting 
genoemde 
budgetten 
inhoudelijk 
samenhangen 
met IBP VP DP 
maar fi 

GR
O 

GRO1
1C 

Regiofonds  Hieronder per 
regel één 
beschikkingsnumm
er en in de 
kolommen ernaast 
de 
verantwoordingsinf
ormatie  

Welke regeling 
betreft het 
(taakveld waarop 
van toepassing zelf 
invullen) 

Totale besteding in 
jaar T 

 

Cumulatieve 
totale besteding 
tot en met jaar T 

Toelichting 

 

     

De besteding in jaar T 
ten laste van zowel 
provinciale middelen 
als overige middelen 

Tussentijds 
afstemmen 
van juistheid 
en 
volledigheid 
van de 
verantwoordin
gs-informatie 
ten laste van 
zowel 
provinciale als 
overige 
middelen 

Tussentijds 
afstemmen van 
juistheid en 
volledigheid van 
de 
verantwoordings
-informatie ten 
laste van zowel 
provinciale als 
overige 
middelen 

Hier eventueel 
opmerkingen of 
toelichtingen 

  

SiSa tussen 
medeoverheden - 
provinciale 
middelen 
Groningen 

      

   Aard controle 
n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R 

Aard controle 
R 

Aard controle 
n.v.t. 

Aard controle 
n.v.t. 

   Indicator: 
GRO11C/01 

Indicator: 
GRO11C/02 Indicator: GRO11C/03 

Indicator: 
GRO11C/04 

Indicator: 
GRO11C/05 

Indicator: 
GRO11C/06 

  1 I2018.00021 Regiofonds € 21.780  € 0  € 329.634  N.v.t. 
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Kopie 
beschikkingsnumm
er 

De besteding in 
jaar T ten laste van 
alleen provinciale 
middelen  

Cumulatieve 
besteding tot 
en met jaar T 
ten laste van 
alleen 
provinciale 
middelen 

Eindverantwoord
ing (Ja/Nee) 

  

    

Alleen de 
besteding in jaar T 
ten laste van alleen 
provinciale 
middelen 

Als de correctie een 
vermeerdering is, gaat 
het om nog niet 
verantwoorde 
besteding ten laste 
van alleen provinciale 
middelen 

Tussentijds 
afstemmen 
van juistheid 
en 
volledigheid 
van de 
verantwoordin
gs-informatie 
ten laste van 
alleen 
provinciale 
middelen 

Als u kiest voor 
‘ja’, betekent dit, 
dat hiervoor alle 
besteding is 
afgerond en u er 
de komende 
jaren geen 
besteding meer 
voor wilt 
verantwoorden 

 

         

   Aard controle 
n.v.t. Aard controle R Aard controle R 

Aard controle 
n.v.t. 

Aard controle 
n.v.t.  

   Indicator: 
GRO11C/07 

Indicator: 
GRO11C/08 Indicator: GRO11C/09 

Indicator: 
GRO11C/10 

Indicator: 
GRO11C/11  

  1 I2018.00021 € 16.335  € 0  € 247.226  Ja  
GR
O 

GRO2
1C 

Regiospecifiek 
pakket (RSP)  

Hieronder per 
regel één 
beschikkingsnumm
er en in de 
kolommen ernaast 
de 
verantwoordingsinf
ormatie  

Welke regeling 
betreft het 

Totale besteding in 
jaar T 

 

Cumulatieve 
totale besteding 
tot en met jaar T 

Toelichting 

 

     

De besteding in jaar T 
ten laste van zowel 
provinciale middelen 
als overige middelen 

Tussentijds 
afstemmen 
van juistheid 
en 
volledigheid 
van de 
verantwoordin
gs-informatie 
ten laste van 
zowel 
provinciale als 
overige 
middelen 

Tussentijds 
afstemmen van 
juistheid en 
volledigheid van 
de 
verantwoordings
-informatie ten 
laste van zowel 
provinciale als 
overige 
middelen 

Hier eventueel 
opmerkingen of 
toelichtingen 

  

SiSa tussen 
medeoverheden - 
provinciale 
middelen 
Groningen 

      

   Aard controle 
n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R 

Aard controle 
R 

Aard controle 
n.v.t. 

Aard controle 
n.v.t. 

   Indicator: 
GRO21C/01 

Indicator: 
GRO21C/02 Indicator: GRO21C/03 

Indicator: 
GRO21C/04 

Indicator: 
GRO21C/05 

Indicator: 
GRO21C/06 

  

1 2020-
056525/27/A.29/R
SP Norgervaart 

RSP Transferia, 
Busstations, 
infra,HOV-bus & 
Qliners t.b.v. 
Norgervaart 

€ 0  € 0  € 0  

N.v.t. 

   

Kopie 
beschikkingsnumm
er 

De besteding in 
jaar T ten laste van 
alleen provinciale 
middelen  

Cumulatieve 
besteding tot 
en met jaar T 
ten laste van 
alleen 
provinciale 
middelen 

Eindverantwoord
ing (Ja/Nee) 
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Alleen de 
besteding in jaar T 
ten laste van alleen 
provinciale 
middelen 

Als de correctie een 
vermeerdering is, gaat 
het om nog niet 
verantwoorde 
besteding ten laste 
van alleen provinciale 
middelen 

Tussentijds 
afstemmen 
van juistheid 
en 
volledigheid 
van de 
verantwoordin
gs-informatie 
ten laste van 
alleen 
provinciale 
middelen 

Als u kiest voor 
‘ja’, betekent dit, 
dat hiervoor alle 
besteding is 
afgerond en u er 
de komende 
jaren geen 
besteding meer 
voor wilt 
verantwoorden 

 

         

   Aard controle 
n.v.t. Aard controle R Aard controle R 

Aard controle 
n.v.t. 

Aard controle 
n.v.t.  

   Indicator: 
GRO21C/07 

Indicator: 
GRO21C/08 Indicator: GRO21C/09 

Indicator: 
GRO21C/10 

Indicator: 
GRO21C/11  

  
1 2020-

056525/27/A.29/R
SP Norgervaart 

€ 0  € 0  € 0  Nee 
 

 

  



376 
 

III.1.5 EMU-saldo 
 
EMU-saldo 
Om de overheidsfinanciën in de Eurozone robuust te houden, zijn in Europees verband afspraken 
gemaakt over het toegestane maximale tekort van het EMU-saldo op nationaal niveau. De Wet 
houdbare overheidsfinanciën (Wet hof) is de Nederlandse uitwerking van deze afspraken. En omdat 
het EMU-saldo van alle decentrale overheden onderdeel uitmaakt van het EMU-saldo op nationaal 
niveau is het daarmee ook relevant voor de decentrale overheden om het eigen EMU-saldo te volgen. 
 
Berekening EMU-saldo 
Het EMU-saldo is het saldo van inkomsten en uitgaven (dus geen afschrijvingen, waardemutaties, 
etc.) van de overheid op transactiebasis in een bepaalde periode. Hiermee wijkt de berekening af van 
het baten/lastenstelsel zoals het BBV voorschrijft. 
Het EMU-saldo geeft een indicatie voor de ontwikkeling van de liquiditeits- en financiële positie (eigen 
vermogen en schulden) van de provincie. 
 
EMU-referentiewaarden 
In 2018 heeft het Rijk na overleg met de koepels van de decentrale overheden (IPO, VNG en UvW) 
besloten dat de decentrale overheden gezamenlijk -0,4% van het BBP als ruimte krijgen voor het 
EMU-saldo voor de jaren 2019-2022. Daarbinnen is de ruimte voor provincies -0,08%. Jaarlijks 
worden in de septembercirculaire van het Provinciefonds de EMU-referentiewaarden (de ruimte 
weergegeven in euro's) gepubliceerd. Een individuele EMU-referentiewaarde betreft geen norm, maar 
een indicatie van het aandeel dat een individuele provincie of gemeente in de gezamenlijke tekortnorm 
heeft. De referentiewaarde voor 2020 is opgenomen in de septembercirculaire 2019 en bedraagt voor 
de provincie Drenthe € 28.029.000,--. 
 
EMU-saldo voor 2020 
De berekening van het EMU-saldo is weergegeven in onderstaande tabel. Het EMU-saldo bedraagt 
voor 2020 € 6,7 miljoen negatief. In de Begroting 2020 werd uitgegaan van € 77,5 miljoen negatief. 
Het EMU-saldo blijft onder de referentiewaarde en daarmee draagt de provincie Drenthe positief bij 
aan de afspraken om als decentrale overheden binnen de 0,4% van het BBP te blijven.  

     
Berekening EMU-saldo  
(bedragen x € 1.000) 

Begroting  
2020 

Jaarrekening 
2020 Verschil  

1 
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. 
onttrekking uit reserves 

-32.127 29.356 61.483 

2 Mutatie (im)materiële vaste activa 45.254 35.194 -10.060 

3 Mutatie voorzieningen -135 881 1.016 

4 Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) 0 1.729 1.729 

5 

Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van 
financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, 
alsmede de afwaardering van financiële vaste activa 

0 0 0 

 EMU-saldo (1 -2+3-4-5) -77.516 -6.685 70.830 
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III.1.6 Portefeuilleverdeling GS-leden 
  

Commissaris van de Koning  Portefeuille  
Jetta Klijnsma Voorzitter college van Gedeputeerde Staten (eigenstandige positie)  
 Coördinatie van beleid  
 Openbare orde en veiligheid  
 Rijkstaken  
 Kabinetszaken  
Gedeputeerde  Portefeuille  
Cees Bijl (PvdA) Financiën  
 Verkeer en vervoer  
 Wegen en vaarwegen  
 Cultuur en evenementen  
 Arbeidsmarkt en onderwijs  
 Waterleiding Maatschappij Drenthe (aandeelhouder)  
 Groningen Airport Eelde (aandeelhouder)  
 Archief  
 1e loco-commissaris van de Koning 
  

Henk Brink (VVD) Economie en digitale ontwikkeling  
 Vrijetijdseconomie, inclusief ‘Op Fietse’  
 Recreatie en toerisme  
 Ruimtelijke Ordening  
 Sport  
 Samenwerkingsverband Noord-Nederland  
 Omgevingsontwikkeling Groningen Airport Eelde  
 2e loco-commissaris van de Koning  
  

Henk Jumelet (CDA) Natuur en landschap  
 Landbouw en agribusiness  
 Bestuurlijke verhoudingen  
 Financieel toezicht  
 Toezicht en handhaving  
 Regio Deals  
 Agenda Veenkoloniën  
 Informatisering, automatisering en facilitair  
 Breedband  
 Prolander (opdrachtgeversrol)  
 3e loco-commissaris van de Koning  
  

Hans Kuipers (GroenLInks) Water (inclusief klimaatadaptatie en -mitigatie)  
 Sociale agenda en vitaal platteland  
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 Wonen  
 Waterschappen  
 Regio Groningen-Assen  
 Zorg en welzijn  
 Vergunningen  
 Communicatie  
 Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (eigenaarsrol)  
 Prolander (eigenaarsrol)  
 4e loco-commissaris van de Koning 
  

Tjisse Stelpstra (ChristenUnie) Klimaat  
 Energie  
 Regionale Energie Strategie (RES)  
 Milieu, bodem en ondergrond  
 Personeel & Organisatie  
 Europa  
 Duitslandagenda  
 5e loco-commissaris van de Koning  
Provinciesecretaris   

Wim Brenkman Algemeen directeur  
 Secretaris van het college van GS  
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III.1.7 Zetelverdeling 
  

Zetelverdeling Provinciale Staten Drenthe Huidige periode 
PvdA 6 
FvD 6 
VVD 6 
CDA 5 
GroenLinks 4 
PVV 3 
ChristenUnie 3 
SP 3 
D66 2 
Sterk Lokaal 1 
OpDrenthe 1 
Partij voor de Dieren 1 
  
  

Zetelverdeling college van Gedeputeerde Staten  

PvdA 1 
VVD 1 
CDA 1 
ChristenUnie 1 
GroenLinks 1 
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III.1.8 Afkortingswijzer 
 
AB algemeen bestuur 
Appa Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers 
AND Agrarische Natuur Drenthe 
ASV Algemene subsidieverordening 
AvA Algemene vergadering van aandeelhouders 
Awb Algemene wet bestuursrecht 
B-B-B Boer, Burger en Biodiversiteit, Agenda 
BBV Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten 
BNG Bank Nederlandse Gemeenten 
BRZO Besluit Risico en Zware Ongevallen 
BVLOS beyond visual line of sight 
BZK Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van 
CAB Change Advisory Board 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 
CoE Centre of Expertise 
CvdK Commissaris van de Koning 
COA Centraal Orgaan opvang asielzoekers 
DAW Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 
DB dagelijks bestuur 
DSO-LV Digitaal Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening 
DU Decentralisatie Uitkering 
DVO dienstverleningsovereenkomst 
DWSRA dienstverlening werkzoekenden en samenwerking en regie arbeidsmarkt 
EC Europese Commissie 
ECB Europese Centrale Bank 
EFRO Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
EGF European Globalisation Fund 
EHS ecologische hoofdstructuur 
ESF Europees Sociaal Fonds 
EZK Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van 
FBE faunabeheereenheid 
FCH JU Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking 
GAE Groningen Airport Eelde 
GFAA Global Fine Art Awards 
GS Gedeputeerde Staten 
HEMA Hoogeveen, Emmen, Meppel, Assen 
HR human resource 
HTSM High Tech Systemen en Materialen 
HVO Hydrotreated Vegetable Oil 
IBP Interbestuurlijk Programma 
IBT Interbestuurlijk toezicht 
IenW Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van 
ILG Investeringsbudget landelijk gebied 
IPO Interprovinciaal Overleg 
ISP Integraal structuurplan 
ISV Investeringsbudget stedelijke vernieuwing 
iWSR instrumentarium Watersysteemrapportage 
KO Koninklijke onderscheidingen 
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KRW Kaderrichtlijn Water 
LMA Landelijk Meldpunt Afvalstoffen 
LNV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ministerie van 
MEP Meerjarenexploitatieprogramma 
m.e.r. milieu-effectrapportage 
MFD Milieufederatie Drenthe 
MFD multifunctioneel dienstencentrum 
MFK Meerjarig Financieel Kader 
MIT MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren 
MIRT Meerjarenprogramma infrastructuur ruimte en transport 
MOP Meerjarenontwikkelingsprogramma 
MOP meerjarenonderhoudsplan 
MRB motorrijtuigenbelasting 
MUP-VV Meerjarenuitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 
NICE Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie 
NME natuur- en milieueducatie 
NMP Nationaal Milieubeleidsplan 
NNN Natuurnetwerk Nederland 
NOM Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij 
NOVI Nationale Omgevingsvisie 
NRK Noordelijke Rekenkamer 
NUP Nationaal uitvoeringsprogramma 
NVD netwerk veilig Drenthe 
OCW Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van 
ODG Omgevingsdienst Groningen 
OM Openbaar Ministerie 
OOV openbare orde en veiligheid 
OPD Omgevingsplatform Drenthe 
OV openbaar vervoer 
PAS programma aanpak stikstof 
pMJP provinciaal Meerjarenprogramma 
POB Persoonlijk Opleidingsbudget 
POP Provinciaal omgevingsplan 
POV Provinciale omgevingsverordening 
PPM Programma- en Projectmanagement 
PS Provinciale Staten 
PUP Provinciaal uitvoeringsprogramma 
PUVV Provinciaal uitwerkingsprogramma verkeer en vervoer 
PvA plan van aanpak 
PvE programma van eisen 
PVVP Provinciaal verkeers- en vervoersplan 
Regis Regionaal geohydrologisch informatiesysteem 
REP ruimtelijk economisch programma 
RES Regionale Energiestrategie 
RGA Regio Groningen-Assen 
RIE4 Richtlijn Industriële Emissies categorie 4 
RLS Rijksluchtvaartschool 
RSP Regiospecifiek Pakket 
RUD Regionale Uitvoeringsdienst 
RvC Raad van Commissarissen 
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RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
RVT Raad van Toezicht 
SDE Stimulering-duurzame-energieproductie 
SG Statengriffie 
SHN Samenwerking Handhaving Drenthe 
SiSa Single information Single audit 
SKNL subsidie Kwaliteitsimpuls natuur en landschap 
SLB Stichting Landinrichting en Bodemverontreiniging 
smb strategische milieubeoordeling 
SNN Samenwerkingsverband Noord-Nederland 
SWOV Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid 
SWUNG Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid 
SZW Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van 
TJS Tienjarenscenario 
UILN-N Uitvoeringsprogramma Innovatieve Landbouw Noord-Nederland 
UvW Unie van Waterschappen 
VDG Vereniging Drentse Gemeenten 
VES versterking economische structuur 
VHR Vogel- en Habitatrichtlijn 
VIA Versneller Innovatieve Ambities 
Vigep verbindingsoefening gemeenten en provincies 
VRD Veiligheidsregio Drenthe 
VTB vliegende teambrigade 
VVBD Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe 
VVE vereniging van eigenaren 
VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van 
WABO Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
Wav Wet ammoniak en veehouderij 
WBB Wet bodembescherming 
Wet fido Wet financiering decentrale overheden 
WGR Wet gemeenschappelijke regelingen 
WiDD Welkom in Digitaal Drenthe 
WILG Wet inrichting landelijk gebied 
WKO warmte-/koudeopslag 
Wm Wet milieubeheer 
WMD Waterleidingmaatschappij Drenthe 
WMO Wet maatschappelijke ondersteuning 
Wnra Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 
WNT Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
WOB Wet openbaarheid van bestuur 
Wro Wet op de ruimtelijke ordening 
WZA Wilhelmina Ziekenhuis Assen 
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III.2 Controleverklaring accountant 
 
De tekst van de controleverklaring wordt in de definitieve versie van de jaarstukken opgenomen. 
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III.3 Bestemming van het resultaat 
 
Wij stellen voor een bedrag van € 2.696.450,-- te verrekenen met de Financieringsreserve. Dat bedrag 
is als volgt opgebouwd: 
 
· Het gerealiseerde resultaat over 2020 bedraagt:    € 25.516.479,-- 
· Wij voegen aan diverse reserves per saldo een bedrag toe van:  -  19.070.115,-- 
· Dan komen we uit op een bedrag van:      €   6.446.364,-- 
· Wij stellen overhevelingen van budgetten naar 2021 voor van in totaal:  -    3.749.914,--  
  
Totaal te verrekenen met de Financieringsreserve:    €   2.696.450,-- 
 
De hierboven genoemde bedragen worden hierna verder toegelicht. 
Hieronder staan de grotere gesaldeerde afwijkingen vermeld. Een detailoverzicht van afwijkingen 
groter dan € 50.000,-- is binnen paragraaf II.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de 
rekening 2020 opgenomen. Conform Statenstuk 2012-526 Advies uitgangspunten programmaplan 
begroting 2013 volgt hieronder een overzicht van de grotere afwijkingen. De norm voor de rapportage 
over afwijkingen ten opzichte van de door PS vastgestelde begroting is vastgesteld op 
€ 250.000,-- op programmaniveau. Binnen de programma's worden de belangrijkste afwijkingen van 
meer dan € 50.000,-- op beleidsopgaveniveau toegelicht. Aangegeven is of de doelen die zijn 
gerelateerd aan de budgetten wel of niet zijn gerealiseerd, of de voornaamste oorzaak van de 
afwijking van interne of externe aard was en of het bedrag door ons beïnvloedbaar was (had 
aangepast kunnen worden bij de 3e actualisatie van de begroting 2020). De toelichting is bij elk 
programma te vinden bij het onderdeel: Wat heeft het gekost? 

         

Omschrijving 
Saldo 

programma 
Toelichting 

nodig? Bedrag 
Voordeel / 

nadeel 
Resultaat 
behaald 
(ja/nee) 

Oorzaak 
overwegend 
(intern/extern 

Hoogte bedrag 
beïnvloedbaar 

(ja/nee) 
Saldo na 

verrekening 
reserves 

Programma 1. Besturen en 
samenwerken: kijkend over grenzen 
heen 1.013.581 Ja 

     
139.755 

Fractiewerkzaamheden   55.438 V Ja Extern Nee  

Bijdrage aan voorziening Appa   -244.833 N Ja Extern Nee  
Bijdragen in projecten 
Cofinancieringsreserve Europa   873.826 V Nee Extern Nee  

Advertentiekosten   50.874 V Ja Intern Ja  
Totaal kleinere verschillen binnen 
programma   

278.277 V     
Programma 2. Stad en platteland: 
ruimte bieden en richting geven  11.926.879 Ja      -347.451 
Afwikkeling voorgaand jaar   88.053 V Ja Intern Ja  

Investeringsagenda; Toekomstgerichte 
landbouw ontwikkelagenda 
melkveehouderij 

  
-739.538 N Ja Extern Nee 

 

POP3 Landbouw   187.808 V Ja Extern Nee  

Verbetering van de landbouwstructuur   503.385 V Ja Extern Nee  
Bijdrage Regiodeal Natuurinclusieve 
Landbouw   200.000 V Nee Extern Nee  

Bijdrage Rijk IBP vitaal platteland   82.751 V Nee Extern Nee  

Uitfinanciering Natuur-overig   223.846 V Ja Extern Nee  

R-Realisatie EHS   1.029.520 V Nee Extern Nee  

Natuur algemeen   288.493 V Nee Intern  Nee  

P-Milieukwaliteit Drenthe   -2.521.316 N Nee Extern Nee  
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Grondverwerving en functieverandering 
NNN   12.713.404 V Ja Extern Nee  

Tijdelijke beheer grondbezit   90.846 V Ja Intern Ja  

Agrarisch natuurbeheer   205.776 V Ja Extern Nee  

Monitoring   140.196 V Nee Extern Ja  
Uitvoering Natuurbeschermingswet 
(NBW)   

69.580 V Ja Extern Nee  

Impuls volkshuisvesting   -250.003 N Ja Extern Nee  

Kosten Omgevingswet   148.098 V Nee Extern Nee  

Ruimtelijke kwaliteit   222.561 V Ja Extern Nee  

Beleidsontwikkeling Regionaal waterplan   -136.335 N Ja Extern Nee  

Onderzoeken grondwatersystemen   -84.718 N Ja Extern Nee  

Aanpak Nitraatuitspoeling   50.540 V Ja Extern Nee  

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar   -420.501 N Ja Intern Ja  
Bijdrage aan voorziening 
Grondwaterheffing   -104.413 N Ja Intern Nee  

Opbrengst grondwaterheffing   104.413 V Ja Extern Nee  

RUD projectkosten   -60.232 N Ja Extern Nee  

Bijdrage RUD   57.574 V Nee Extern Nee  

Bijdrage ODG   -191.253 N Ja Extern Nee  
Voorbereiden en uitvoeren 
overheidssaneringen door de provincie   244.242 V Nee Extern Nee  

Aanpak asbestdaken   83.621 V Ja Extern Nee  
Totaal kleinere verschillen binnen 
programma   

-299.519 N     

Programma 3. Regionale economie en 
werkgelegenheid: kansen benutten  3.451.949 Ja 

     
938.434 

Bijdragen in projecten versterking 
economische structuur   

470.578 V Ja Extern Nee  

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar   53.905 V Ja Extern Nee  
Ontvangen huur   -70.215 N Ja Intern Ja  

Gebiedsontwikkeling (GAE)   88.480 V Nee Extern Nee  
Ruimtelijk Economisch Programma   1.940.321 V Ja Extern Nee  

DutchTechzone (v.h. Vierkant voor 
Werk)   

858.894 V Ja Extern Nee  

Totaal kleinere verschillen binnen 
programma   

109.985 V     
Programma 4. Mobiliteit en 
bereikbaarheid: slim en veilig  3.653.031 Ja      462.945 
Bijdragen in kosten verk.- en 
verv.projecten (BDU)   

1.304.935 V  Ja Extern Nee  

Beleid   207.460 V  Ja Extern Nee  

Instandhouden van onze bestaande 
infrastructuur op het gebied van 
leefbaarheid, mobiliteit en 
bereikbaarheid 

  
83.529 V Ja Intern Ja 

 

Zakelijke lasten   51.521 V Ja Extern Nee  

Schadevergoedingen   62.047 V Ja Extern Nee  
Zorgen voor veilige provinciale wegen   -109.180 N Ja Intern Ja  
Zorgen voor een duurzame 
leefomgeving rond de provinciale wegen   165.022 V Ja Intern Ja  

Instandhouden van de infrastructuur van 
wegen (variabel onderhoud)   

627.114 V Ja Extern Nee  

Kosten spoor Emmen Zwolle   324.647 V Nee Extern Nee  
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Instandhouden van onze bestaande 
infrastructuur van vaarwegen op het 
gebied van leefbaarheid, bereikbaarheid 
en mobiliteit 

  
76.681 V Ja Intern Nee 

 

Zorgen voor een schone, gezonde en 
mooie leefomgeving rond de vaarwegen   

-62.683 N Ja Intern Ja  

Instandhouden van de infrastructuur van 
vaarwegen (variabel onderhoud)   466.228 V Ja Extern Nee  

Totaal kleinere verschillen binnen 
programma   

455.710 V     
Programma 5. Klimaat en energie: op 
zoek naar ruimte en draagvlak  530.803 Ja      530.803 
Programma klimaat en energie   -222.167 N  Ja Extern Ja  

Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar   752.970 V  Ja Extern Nee  
Programma 6. Levendig en sociaal: 
gezond, gelukkig en veilig  1.441.207 Ja      1.441.207 
Podiumkunsten, festivals en 
evenementen   

65.717 V Nee Extern Nee  

Overige opbrengsten   923.697 V Nee Extern Nee  
Subsidies sociaal econ. ontwikk. en 
onderst.   

-237.098 N Nee Extern Nee  

Subsidieregeling krimp en leefbaarheid   397.500 V Nee Extern Nee  

Sport subsidies   -97.346 N Ja Extern Nee  
Subsidieregeling Sportevenementen 
Drenthe   

51.988 V Nee Extern Nee  

Totaal kleinere verschillen binnen 
programma   

336.748 V     

Programma 7. Middelen en mensen  2.275.985 Ja      2.140.746 
Uitkering uit het Provinciefonds   304.484 V Ja Extern Nee  
Opbrengst opcenten op hoofdsom 
motorrijtuigenbelasting   242.490 V Ja Extern Nee  

Overige financiële middelen   -532.300 N Ja Intern Ja  

Informatiearchitectuur - Applicaties   -68.343 N Ja Intern Ja  

I-beleid en Architectuur   77.402 V Ja Intern Ja  

Dienstverlening Drents Museum   -59.535 N  Ja Extern Nee  

Duurzame inzetbaarheid   203.246 V Ja Intern Ja  

Concernopleidingen   80.540 V Ja Intern Ja  

Organisatieontwikkeling   205.773 V Ja Intern Ja  

Directe personele inzet    -227.613 N Ja Intern Ja  

Bijdrage derden in salariskosten   391.263 V Ja Extern Nee  

Inzet ondersteunend personeel   44.822 V Ja Intern Ja  

Overige opbrengsten   128.092 V Ja Extern Nee  
Doorbelasting personele kosten naar 
projecten   1.159.418 V Ja Intern Nee  

loonvergoeding DVO Prolander   -119.589 N  Ja Extern Nee  

Bijdrage derden in salariskosten   159.203 V Ja Extern Nee  

Bodediensten   53.373 V Ja Intern Ja  

Vergaderservice en evenementen   76.439 V Nee Extern Nee  

Doorberekende kosten   -61.393 N Ja Intern Ja  

Kantoorbenodigdheden   -94.142 N Ja Intern Ja  
Totaal kleinere verschillen binnen 
programma   

312.357 V     

Programma 8. Integrale Opgaven  792.226 Ja      709.107 
RD ZO-Drenthe: Werken   141.512 V Ja Extern Nee  
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RD ZO-Drenthe: Welzijn   -59.100 N Ja Extern Nee  
Uitvoering provincie Drenthe Regiodeal 
Zuid- en Oost-Drenthe   709.107 V Ja Extern Nee  

Totaal kleinere verschillen binnen 
programma   

707 V     

Programma 9. Investeringsagenda 
2019-2023 430.818 Ja      430.818 
Werkplan 2020 sociale agenda   62.125 V  Ja Extern Nee  

Noodfonds Cultuur   367.648 V  Ja Extern Nee  
Totaal kleinere verschillen binnen 
programma   1.045 V  Ja Extern Nee  
Totaal rekeningsaldo voor 
verrekeningen met reserves  25.516.479       6.446.364 
 

Ten laste van het gerealiseerde resultaat van € 25.516.479,-- stellen wij u voor aan de reserves een 
bedrag van per saldo € 19.070.115,-- toe te voegen. Het betreft hier een saldo van toevoegingen en 
onttrekkingen die afwijken van de begrote toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Deze 
afwijkingen worden veroorzaakt door lagere kosten en of hogere opbrengsten van budgetten die aan 
deze reserves zijn gekoppeld.  
 
Het totaalbedrag dat voorgesteld wordt aan de reserves toe te voegen kan als volgt worden 
gespecificeerd (waarbij nadelen en voordelen vanuit het exploitatie-oogpunt zijn weergegeven): 

     

Mutaties reserves  Begroting  Realisatie  Voordeel/Nadeel  Verschil  

Bijdrage aan Reserve versterking economisch structuur 1.120.000 1.656.523 N -536.523 

Bijdrage aan Reserve Investeringen Verkeer en Vervoer 15.125.785 15.481.226 N -355.441 

Bijdrage aan Reserve provinciaal aandeel ILG 3.011.974 3.235.820 N -223.846 

Bijdrage aan Reserve Regio Specifiek Pakket 16.372.780 18.349.772 N -1.976.992 

Bijdrage aan Reserve vitaal platteland 600.000 641.163 N -41.163 

Bijdrage aan Cofinancieringsreserve Europa 4.152.500 5.026.326 N -873.826 

Bijdrage aan Reserve natuurbeleid 15.209.913 27.219.235 N -12.009.322 

Bijdrage aan Reserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen 3.743.290 4.858.863 N -1.115.573 

Bijdrage aan Reserve voormalige bdu verkeer en vervoer 2.616.926 4.335.998 N -1.719.072 

Bijdrage aan Reserve uitvoering generatiepact 935.268 1.116.837 N -181.569 

Bijdrage aan Reserve persoonlijk ontwikkel budget (POB) 300.000 313.670 N -13.670 

Bijdrage aan Reserve regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe 7.790.267 7.873.386 N -83.119 

Bijdrage van Risicoreserve -4.702.000 -4.762.000 V 60.000 
 66.276.703  85.346.819   -19.070.115 
 

Na verwerking van de voorgestelde mutaties die niet begroot zijn resteert een voordeel van 
€ 6.446.364,--. Op verschillende budgetten zijn onderschrijdingen gerealiseerd en om de lopende 
(concrete) uitvoeringsafspraken te kunnen nakomen stellen wij voor die ruimte die hiervoor was in 
2020 te gebruiken door overheveling van budgetten. Wij stellen daarom voor een bedrag van 
€ 3.749.914,-- in te zetten voor de hieronder genoemde zaken voor uitvoering in 2021. 
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Omschrijving   

Uitkering Provinciefonds: decentralisatie uitkering Weerbaar bestuur 41.667 

Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw 200.000 

Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe 709.107 

Bodemsaneringen 240.000 

Aanpak nitraatuitspoeling 50.540 

Omgevingswet 45.000 

Cultuur en evenementen (noodsteun Corona 2020) 923.697 

Subtotaal 2.210.011 
  

Investeringsagenda  

  

Investeringsagenda 2016-2019  

Vitaliteitsfonds Drentse vakantieparken 34.333 

Gebiedsontwikkeling GAE 93.431 

DutchTechZone (v.h. Vierkant voor Werk) 858.894 

Culturele investeringen die leiden tot toonaangevende kwaliteit 39.851 

Asbestdaken 83.621 
  

Investeringsagenda Plus 2020-2023  

Noodfonds cultuur 367.648 

Werkplan Sociale Agenda 2020 62.125 

Subtotaal 1.539.903 
  

 3.749.914 
  
 

Het saldo van de Jaarrekening 2020, na verrekeningen met reserves en na de verrekeningen van de 
overhevelingen komt uit op een positief bedrag van € 2.696.450,--. We stellen voor dit bedrag toe te 
voegen aan de Financieringsreserve. 
 
Resumerend stellen wij u voor: 
• een bedrag van € 19.070.115,-- per saldo toe te voegen aan diverse reserves; 
• een bedrag van in totaal € 3.749.914,-- te bestemmen voor overheveling van budgetten naar 2021; 
• een bedrag van per saldo € 2.696.450,-- als rekeningsaldo toe te voegen aan de 
Financieringsreserve. 
 





Êr
Buildino a better
workin{ world

Controleverklaring van de onafhankeli.jke accountant
Aan: Provinciale Staten van de provincie Drenthe

Verklaring over de in dejaarstukken opgenomen
jaarrekening 2O2O
Ons oordeel
Wij hebben dejaarrekening2O2O van de provincie Drenthe te Assen gecontroleerd.

Naar ons oordeel:
geeft de in dejaarstukken opgenomenjaarrekening een getrouw beeld van de grootte en

de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2O2O als van de activa en passiva van

de provincie Drenthe op 31 december 2O2O in overeenstemming met het Besluit begroting en

verantwoording provincies en gemeenten (BBV);

zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties over 2O2O

in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met
de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder provinciale verordeningen,
opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het normenkader dat is vastgesteld door
Provinciale Staten op 11 november 2O2O.

De jaarrekening bestaat uit:
het overzicht van baten en lasten over 2O2O:

de balans per 31 december 2O2O;

de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiêle verslaggeving
en andere toelichtingen (inclusief hoofdstuk lll. 1 . 1 lnvesteringen);

de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen
(hoofdstuk lll.1.4 Rapportage single information single audit (SISA);

de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

De basis voor ons oordeel
W'1j hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse

controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol
dat is vastgesteld door Provinciale Staten op 11 november 2O2O en het Controleprotocol Wet normering
topinkomens (WNT) 2O2O vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de

sectie Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening.

Wij zijn onafhankelijk van de provincie Drenthe zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties
(Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO)

en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan

aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
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Naleving anticumulatiebepa ling WNT niet gecontroleerd
ln overeenstemming met het Controleprotocol WNT 202O hebben wij de anticumulatiebepaling,
bedoeld in artikel 1 .6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd
Dit betekent dat wU niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding
door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende
topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting
juist en volledig is.

Materia liteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als
geheel bepaald op € 4.481.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor
fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusieftoevoegingen aan reserves.
zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-|nformatie de
materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het ControleprotocolWNT 2020. Wij houden
ook rekening met afwukingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van

de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met Provinciale Staten overeengekomen dat wij aan Provinciale Staten tijdens onze controle
geconstateerde afwijkingen boven € 448.10O rapporteren, alsmede kleinere afwijkingen die naar
onze mening om kwalitatieve, SiSa- of WNT-redenen relevant zijn.

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen
andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten dejaarstukken andere informatie,
die bestaat uit:

het jaarverslag, waa ro nder de programmaverantwoordin g en de pa ra grafen ;

het voorwoord;
de hoofdstukken lnleiding, Kerngegevens, lnvesteringsagenda en lll Overige gegevens
(met uitzondering van de hoofdstukken lll.1.1 lnvesteringen en lll.1.4 Rapportage Single information
Single audit (SiSs).

Op grond van onderstaande werkzaamheden zjjn wij van mening dat de andere informatie met de
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de
jaarrekening.

Het college van Gedeputeerde Staten is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie,
waaronder hetjaarverslag in overeenstemming met het BBV.
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Beschrijving van verantwoordel'ljkheden met betrekking tot
dejaarrekening
Verantwoordellkheden van het college van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten voor
de jaa rrekening
Het college van Gedeputeerde Staten is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven

van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het college van Gedeputeerde Staten is ook

verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten

en lasten, alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante

wet- en regelgeving, waaronder provinciale verordeningen, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen
in het normenkader dat is vastgesteld door Provinciale Staten op 11 november 2O2O.

ln dit kader is het college van Gedeputeerde Staten tevens verantwoordelijk voor een zodanige
interne beheersing die het college van Gedeputeerde Staten noodzakelijk acht om het opmaken van de

jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen
van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

BU het opmaken van de jaarrekening moet het college van Gedeputeerde Staten afwegen of de financiêle
positie voldoende is om de provincie in staat te stellen de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering
financieel op te vangen. Het college van Gedeputeerde Staten moet gebeurtenissen en omstandigheden
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico's kunnen worden opgevangen toelichten in

de jaarrekening.

Provinciale Staten is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiêle verslaggeving van de provincie.

Onze verantwoordelrjkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wU

daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het

mogelijk is dat wU tljdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,

timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben, waar relevant,
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,
het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door Provinciale Staten op 11 november 2O2O,

het ControleprotocolWNT 2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
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Onze controle bestond onder andere uit:
Het identificeren en inschatten van de risico's,

dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,
dat baten en lasten, alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van

materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Het in reactie op deze risico's bepalen en uituoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van

controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat
een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn

van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het
opzetteluk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.

Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel

controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden

hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing
van de provincie.

' Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving,

de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen
door het college van Gedeputeerde Staten en de toelichtingen die daarover in dejaarrekening staan.

Het vaststellen dat de door het college van Gedeputeerde Staten gehanteerde afweging dat
de provincie in staat is de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen

aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de provincie

haar financiële risico's kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel
belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening, Als de toelichtingen inadequaat zUn, moeten wU

onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is
tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er
echter toe leiden dat de provincie de financiële risico's niet kan opvangen.
Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van dejaarrekening en de daarin
opgenomen toel ichtingen;
Het evalueren of dejaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en

gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de

balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met Provinciale Staten onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de

controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder

eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Groningen, 21 april 2021

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. D.E. Engwerda RA
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In aansluiting op onze controle van de jaarrekening 2020 van de provincie Drenthe hebben wij het genoegen u hierbij de resultaten van onze controle 

te presenteren. Dit rapport bevat de onderwerpen waarvan wij het van belang vinden om met u te delen alsmede de onderwerpen waar wij vanuit 

wet- en regelgeving verplicht zijn om over te rapporteren. 

Wij benadrukken het belang van een open en transparante dialoog met u als leden van Provinciale Staten en de Begeleidingscommissie Accountant (BCA). Dit is 

een essentieel aspect van het controleproces en de corporate governance structuur als geheel.

Dit verslag is uitsluitend bestemd voor gebruik door Provinciale Staten, de BCA, het college van Gedeputeerde Staten en het m anagement en mag niet door 

anderen worden gebruikt.

Wij stellen het op prijs een en ander persoonlijk toe te lichten of eventuele vragen omtrent deze of andere met de controle verband houdende zaken te 

beantwoorden.

Hoogachtend,

Ernst & Young Accountants LLP

D.E. Engwerda RA

VERTROUWELIJK

Provinciale Staten van de

Provincie Drenthe

T.a.v. de Begeleidingscommissie Accountant (BCA)

Postbus 122

9400 AC  ASSEN

Groningen, 21 april 2021

REQ5443267/KT/mj

Geacht college van Provinciale Staten,
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Managementsamenvatting

Uitkomsten controle 

Goedkeurend oordeel ten 
aanzien van getrouwheid

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening 2020 van de provincie Drenthe een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling 
van zowel de baten en lasten over 2020 als van de activa en passiva per 31 december 2020 in overeenstemming met het
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Goedkeurend oordeel ten 
aanzien van 
rechtmatigheid

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties over 2020 
in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de 
relevante wet- en regelgeving, waaronder provinciale verordeningen.

Ongecorrigeerde 
controleverschillen

In totaal resteren in de jaarrekening 2020 ongecorrigeerde controleverschillen voor een bedrag van € 534.000 met betrekking 
tot getrouwheid. Het totaalbedrag van de geconstateerde financiële rechtmatigheidsfouten bedraagt € 1.025.000. Voor een 
totaaloverzicht van de ongecorrigeerde controleverschillen en financiële rechtmatigheidsfouten verwijzen wij naar het 
hoofdstuk Controleverschillen in de bijlage. De ongecorrigeerde controleverschillen hebben betrekking op een ten onrechte 
opgenomen verplichting en financiële rechtmatigheidsfouten inzake onrechtmatige inkopen en aanbestedingen en 
onrechtmatige kredietoverschrijdingen.

Geen bevindingen ten 
aanzien van de 
WNT-verantwoording

Wij hebben de in de WNT-verantwoording in de jaarrekening opgenomen bezoldigingsgegevens van de binnen uw provincie 
geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen gecontroleerd met inachtneming van het controleprotocol WNT. 
Hierbij hebben wij vastgesteld dat de in de jaarrekening opgenomen WNT verantwoording in alle van materieel belang zijn 
aspecten is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens (WNT). Waarbij 
wij volledigheidshalve melden dat wij - conform het Controleprotocol WNT 2020 - de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 
1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet hebben gecontroleerd.

Geen bevindingen ten 
aanzien van de SiSa-bijlage

Wij hebben de in de SiSa-bijlage van de jaarrekening genoemde specifieke uitkeringen gecontroleerd met inachtneming van de 
Nota verwachtingen accountantscontrole 2020. Op grond van ons onderzoek hebben wij bij de overige specifieke uitkeringen 
geen fouten en/of onzekerheden geconstateerd die de voor SiSa geldende rapporteringstolerantie overschrijden.

Jaarverslag is opgesteld in 
overeenstemming met het 
BBV en bevat geen 
materiële inconsistenties 
met de jaarrekening

Wij hebben vastgesteld dat het jaarverslag overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 
(BBV) is opgesteld en met de jaarrekening verenigbaar is en het jaarverslag in het licht van de tijdens het onderzoek van de 
jaarrekening verkregen kennis en begrip omtrent de provincie en haar omgeving geen materiële onjuistheden bevat.

Op de volgende pagina hebben wij een tabel opgenomen met daarin de belangrijkste onderwerpen van onze controle die wij met u willen delen.

Wij hebben onze controle van de jaarrekening afgerond. Onze controle is uitgevoerd in overeenstemming met 
onze planning en onze geplande controlestrategie. 
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Belangrijkste aandachtspunten 

in onze controle

Onze belangrijkste 

observaties

Pagina

referentie

Onze analyse van het resultaat 
2020

Afwijkingen ten opzichte van de (bijgestelde) begroting zijn toereikend toegelicht. Gezien over 2020 
sprake is van aanzienlijke afwijkingen in de realisatie ten opzichte van de (bijgestelde) begroting is door 
de provincie Drenthe tevens nader intern onderzoek verricht. De provincie Drenthe heeft passende 
actie ondernemen om in de toekomst het risico op omvangrijke afwijkingen in de realisatie ten opzichte 
van de begroting te beperken. 

Pagina 5

Waardering van de verstrekte 
leningen

Verstrekte leningen aan openbare lichamen, deelnemingen en overige langlopende leningen van in totaal 
€ 134,0 miljoen worden ultimo 2020 juist gewaardeerd.

Pagina 7

Waardering deelneming 
N.V. NOM

Ultimo 2020 is een voorziening deelneming N.V. NOM verantwoord van € 0,4 miljoen; de deelneming is 
ultimo 2020 juist gewaardeerd. De bijzondere waardevermindering is toereikend toegelicht.

Pagina 8

Verantwoording lasten 
zandwinning Huttenheugte

De voorbereidingskosten voor infrastructurele projecten zijn juist verwerkt in de jaarrekening 2020. 
Daarnaast concluderen wij dat het aangekochte kavel ultimo 2020 juist is verantwoord en gewaardeerd.

Pagina 9

Waardering pand 
Rijksluchtvaartschool

Het pand van de voormalige Rijksluchtvaartschool is ultimo 2020 juist geclassificeerd en gewaardeerd. Pagina 10

Waardering ruilgronden De ruilgronden zijn ultimo 2020 juist verantwoord en gewaardeerd. Pagina 11

Juiste en volledige 
toerekening subsidielasten

Nieuwe handreiking “Verantwoording van subsidies” van de Commissie BBV heeft gevolgen voor de 
verantwoording van de verstrekte subsidies; overgangsregeling ook nog voor 2020 van kracht. 
De provincie Drenthe heeft deze situatie en de gehanteerde grondslag toereikend toegelicht in de 
jaarrekening.

Pagina 12

Nog te betalen subsidies Ultimo 2020 is sprake van een subsidieverplichting waar op basis van de beschikbare  informatie geen 
daadwerkelijke verplichting meer aan ten grondslag ligt. Deze verplichting dient derhalve vrij te vallen 
ten gunste van het resultaat. Wij hebben een controleverschil van € 534.000 opgenomen in ons 
overzicht met ongecorrigeerde controleverschillen en financiële rechtmatigheidsfouten. 

Pagina 13

Single information Single audit 
(SiSa)

Op grond van ons onderzoek hebben wij bij de in de SiSa-bijlage van de jaarrekening opgenomen 
specifieke uitkeringen geen fouten en/of onzekerheden geconstateerd die de voor SiSa geldende 
rapporteringstolerantie overschrijden.

Pagina 14

Naleving van en toelichting op 
de WNT

Over 2020 voldaan aan de WNT; de toelichting op de WNT in de jaarrekening voldoet aan de daaraan te 
stellen eisen.

Pagina 16

Naleving Europese 
aanbestedingsregels

Over 2020 zijn voor inkopen met een totaalbedrag van € 309.000 de Europese aanbestedingsregels 
niet nageleefd. Wij hebben een financiële rechtmatigheidsfout van € 309.000 opgenomen in ons  
overzicht met ongecorrigeerde controleverschillen en financiële rechtmatigheidsfouten. 

Pagina 17
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Kernpunt: Onze analyse van het resultaat 2020

Het gerealiseerd resultaat (resultaat na mutaties in reserves) over het jaar 2020 

bedraagt € 25,5 miljoen voordelig ten opzichte van een begroot resultaat van 

€ nihil. 

Het resultaat over 2020 ten opzichte van de gewijzigde begroting kan als volgt 

worden weergegeven:

In de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2020 is 

een gedetailleerd overzicht opgenomen van de afwijkingen die tot het 

rekeningresultaat van € 25,5 miljoen voordelig leiden. 

Belangrijkste observaties:

Het gerealiseerd resultaat van € 25,5 miljoen bedraagt 9% van de 

totaal begrote lasten. Een afwijking van maximaal 3% is naar onze 

mening normaliter aanvaardbaar. De afwijking ten opzichte van het 

begrotingstotaal is derhalve fors. Het rekeningresultaat wordt 

veroorzaakt door voordelen op vrijwel alle programma’s, waarbij de 

voordelen op de programma’s 2. Stad en platteland (€ 11,9 miljoen), 

3. Regionale economie (€ 3,5 miljoen), 4. Mobiliteit en bereikbaarheid 

(€ 3,7 miljoen), en 7. Middelen (€ 2,3 miljoen) het grootst zijn. Uit de 

in de programmarekening opgenomen analyse van de provincie 

Drenthe blijkt dat een deel van deze afwijkingen een relatie kennen met 

COVID-19.

In ons accountantsverslag 2019 hebben wij uw provincie geadviseerd 

om afwijkingen ten opzichte van de begroting nader te analyseren, 

waarbij onder meer ingegaan wordt op de vraag of afwijkingen eerder 

waren te voorzien en/of in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Op basis van de in 2020 ontstane afwijkingen tussen de bijstelling van 

de begroting en de jaarrekening constateren wij echter dat ook voor 

2020 sprake is van forse afwijkingen. Evenals in eerdere jaren valt 

hierin de afwijking op het programma 2. Stad en platteland sterk op.

Wij zijn van mening dat ook voor 2021 derhalve sterk prioriteit 

gegeven dient te worden aan het opstellen van een degelijke analyse, 

om te voorkomen dat in komende jaren sprake blijft van grote 

afwijkingen tussen de begroting en de realisatie.

Controle-uitkomsten

Resultaat 2020 ten opzichte van de gewijzigde begroting

Bedragen x € 1.000 Gewijzigde 

begroting 

2020

Realisatie 

2020

Afwijking

Voordelig/

(nadelig)

Totale baten

Totale lasten

278.697

274.858

288.608

259.251

9.911

15.607

Totaal saldo van baten en lasten 3.840 29.357 25.517

Stortingen in reserves

Onttrekkingen aan reserves

188.928

185.088

188.928

185.088

-

-

Gerealiseerd resultaat - 25.517 25.517

2
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Provincie Drenthe VERTROUWELIJK

Kernpunt: Onze analyse van het resultaat 2020 
(vervolg)

Naar aanleiding van voorgaande is in maart 2021 door de provincie Drenthe 

reeds een quick scan uitgevoerd naar de mogelijke oorzaken van de gerealiseerde 

onderbesteding in 2020. De doelstelling van het onderzoek is onder meer het 

verkrijgen van inzicht in de aard, omvang en oorzaak van de afwijkingen, het 

inventariseren van het oordeel van de budgethouders en teammanagers inzake de 

kwaliteit van de gemaakte inschatting en het naar de toekomst toe trekken van 

lessen, zodat soortgelijke onderbestedingen in de toekomst te voorkomen. 

Uit deze quick scan is gebleken dat onderbestedingen veelal aan externe factoren 

zijn toe te rekenen (hiervoor zijn tevens al enkele beheersmaatregelen getroffen 

om herhaling in de toekomst te voorkomen) en dat derhalve de invloed van 

verkeerde (eigen) inschattingen ten tijde van de laatste bijstelling van de 

begroting beperkt is. Daarnaast merkt de provincie Drenthe op dat in sommige 

gevallen niet enkel op afzonderlijke jaarschijven, maar tevens op (de realisatie 

van) het meerjarenprogramma wordt gestuurd. 

Naast bovenstaande is tevens getracht inzicht te krijgen in de “zachte” kant van 

de sturingscyclus. Hierbij is geconstateerd dat in gevallen onduidelijkheid bestaat 

over taken en verantwoordelijkheden tussen de diverse teams (primaire 

processen) en team FPC, waarbij het managen van de financiën en de interactie 

met de directie nog te weinig aandacht krijgt. Daarnaast dient opgemerkt te 

worden dat het jaarrekeningtraject een samenspel is tussen de diverse teams 

binnen de provincie Drenthe. Verdere integratie van dit traject en het opstellen 

van heldere verwachtingen binnen de gehele provinciale organisatie is derhalve 

benodigd. 

Het onderzoeksrapport heeft geleid tot een vijftal concrete 

aanbevelingen, te weten:

► Creëer noodzaak tot handelen.

► Herintroduceer een managementcyclus met bijbehorende 

managementproducten.

► Voer in relatie tot de bestemmingsreserves per (sub)programma een 

uitvoeringstoets uit.

► Geef de directeuren een positie in de managementcyclus.

► Formuleer een gedragen controlvisie en handel conform.

Wij merken op dat de uitkomsten van de quick scan onderschrijven dat 

de onderbestedingen van afgelopen jaren een structureel karakter 

lijken te kennen en dat hiervoor diverse oorzaken zijn te benoemen. 

Wij constateren echter tevens dat de directie van de provincie Drenthe 

een ontwikkeltraject voor ogen heeft om naar de toekomst toe te 

zorgen voor een situatie waarin de provincie weer “in control” komt. 

Conclusie

Wij zijn van mening dat de provincie Drenthe middels de hierboven 

beschreven aanbevelingen in opzet passende actie heeft ondernomen 

om in de toekomst het risico op omvangrijke afwijkingen in de realisatie 

ten opzichte van de begroting te beperken. Daarnaast concluderen wij 

dat de afwijkingen in de realisatie 2020 ten opzichte van de 

(bijgestelde) begroting toereikend zijn toegelicht in de jaarrekening 

2020. 
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Provincie Drenthe VERTROUWELIJK

Kernpunt: Waardering van de verstrekte leningen

Ultimo 2020 heeft de provincie Drenthe voor een totaalbedrag van 

€ 133,8 miljoen aan leningen verstrekt aan derde partijen. De samenstelling van 

de verstrekte leningen kan als volgt nader worden weergegeven:

Leningen aan openbare lichamen:

De afname wordt verklaard door het aflopen van leningen aan gemeenten 

Oosterhout (€ 5 miljoen) en Etten-Leur (€ 10 miljoen) in 2020. 

Leningen aan deelnemingen:

Vanwege de verstrekking van een hybride converteerbare aandeelhouderslening 

in twee tranches aan Enexis in 2020 (tezamen groot € 12,3 miljoen) stijgen de 

leningen aan deelnemingen. 

Overige langlopende leningen/overige uitzettingen met een rente 

typische looptijd van 1 jaar of langer

De daling van de overige langlopende leningen en de overige 

uitzettingen met een rent typische looptijd van 1 jaar of langer wordt 

veroorzaakt door het voortijdig aflossen van de gehele lening door 

twee partijen. Coöperatie “De Kop Breed” heeft in 2020 haar lening 

van € 1,8 miljoen geheel afgelost, Coöperatie Sterk Midden Drenthe 

heeft twee leningen van in totaal € 10,1 miljoen geheel afgelost. In 

2020 is vanuit bestaande contracten bijgestort op uitstaande leningen 

inzake Glasvezel Zuidenveld (€ 2,9 miljoen) en de Coöperatie Glasvezel 

Noord (€ 1,7 miljoen). Het overige verschil is veroorzaakt door 

reguliere aflossingen.

Waardering verstrekte leningen:

Met betrekking tot de overige verstrekte langlopende leningen hebben 

wij vastgesteld dat de lening nemers in 2020 aan hun rente- en 

aflossingsverplichtingen hebben voldaan. Daarnaast hebben wij 

vastgesteld dat de provincie een adequate analyse heeft gemaakt van 

de inbaarheid van de betreffende verstrekte geldleningen ultimo 2020, 

die wij hebben getoetst. Hieruit zijn geen indicaties voor een mogelijke 

bijzondere waardeverminderingen van de leningen gebleken. 

Verder hebben wij vastgesteld dat de lening aan Stichting Energy 

Challenges volledig is afgeboekt ten laste van de voorziening in 2020 

(als gevolg van het beëindiging van haar activiteiten). De omvang van 

de vordering op Stichting Energy Challenges bedroeg € 348.000. 

Ultimo 2019 was deze lening reeds geheel voorzien op de balans. 

Conclusie

Wij concluderen dat de verstrekte leningen ultimo 2020 juist zijn 

gewaardeerd. 

Omschrijving (bedragen x €1.000) 31-12-2020 31-12-2019

Leningen aan openbare lichamen 20.000 35.000

Leningen aan deelnemingen 18.269 6.000

Overige langlopende leningen 75.680 84.224

Overige uitzettingen met een 

rentetypische looptijd van 1 jaar of 

langer

20.048 19.993

Totaal 133.997 145.217
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Provincie Drenthe VERTROUWELIJK

Kernpunt: Waardering deelneming NOM

Onder de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen van de post financiële 

vaste activa in de jaarrekening is onder meer de deelneming in de 

Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland 

(N.V. NOM) van de provincie Drenthe opgenomen. Ultimo 2020 bedraagt de 

verkrijgingsprijs van het aandelenbelang van de provincie Drenthe (16,66%) 

(voor bijzondere waardeverminderingen) € 24,4 miljoen. Het aandelenbelang 

van de provincie Drenthe is primair in 2016 tot stand gekomen middels de 

overname van 16,66% van de aandelen van N.V. NOM van het ministerie van 

Economische Zaken (EZ). De overnameprijs van € 21,5 miljoen was 

gebaseerd op de intrinsieke waarde van N.V. NOM per 1 januari 2016, 

gecorrigeerd voor de benaderde marktwaarde van de participaties, daar deze 

in de jaarrekening van N.V. NOM tegen verkrijgingsprijs of lagere 

marktwaarde worden gewaardeerd.

In 2020 is het IFNN geliquideerd waarna van de oorspronkelijke lening van 

€ 3,33 miljoen € 2,97 miljoen uit de liquidatie is terugbetaald aan de 

provincie Drenthe. Samen met de andere aandeelhouders van de NOM, 

tevens leninggevers aan het geliquideerde IFNN, is besloten dit bedrag als 

agiostorting op de aandelen van de NOM te storten. Daarmee is de 

deelneming in de NOM met dit bedrag toegenomen in 2020. 

Waardering deelneming NOM

Uit de door de provincie Drenthe uitgevoerde analyse van de 

jaarstukken 2020 van N.V. NOM blijkt dat de marktwaarde van het 

aandelenbelang € 0,4 miljoen lager is dan de boekwaarde van 

€ 24,4 miljoen. Ultimo 2019 bedroeg de lagere marktwaarde van het 

aandelenbelang nog € 0,3 miljoen. Dit betekent dat de provincie in 

2020 een aanvullend bedrag van € 0,1 miljoen in de voorziening heeft 

gestort. 

Conclusie

Wij hebben vastgesteld dat bijzondere waardevermindering van de 

deelneming in N.V. NOM toereikend is toegelicht in de toelichting op de 

financiële vaste activa in de jaarrekening. 
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Provincie Drenthe VERTROUWELIJK

Kernpunt: Verantwoording lasten zandwinning 
Huttenheugte

De provincie Drenthe heeft in 2019 investeringen gedaan in zandwinning vanuit 

de recreatieplas bij vakantiepark De Huttenheugte te Dalen. Doel was het winnen 

van zand ten behoeve van infrastructurele projecten, zoals de verdubbeling van 

de N34. Tegelijkertijd wordt hiermee de recreatieplas uitgediept. 

Tegen de vergunning van zandwinning uit de recreatieplas is in 2020 bezwaar 

gemaakt door een omwonende waarop de winning stil is komen te liggen. Voor de 

levering van het zand voor de verdubbeling van de N34 was de provincie 

zodoende genoodzaakt een andere leverancier te zoeken; dit heeft op dit project 

tot een extra investeringslast geleid. 

Ondanks dat op dit moment sprake is van bezwaar tegen het winnen van zand uit 

de recreatieplas, is de provincie voornemens om in de nabije toekomst wel zand 

te gaan winnen uit de plas. Uit de inschatting van de externe advocaat blijkt dat 

de verwachting is dat de provincie uiteindelijk zal kunnen beschikken over een 

onherroepelijke vergunning en derhalve het bezwaar van de omwonende wordt 

afgewezen.

Om het (nog te winnen) zand op te slaan is tevens een kavel gekocht (€ 395.000) 

welke als depot voor het nog te winnen zand moet dienen. Wij hebben vastgesteld 

dat deze kavel (in overeenstemming met het BBV) als voorraad handelsgoederen 

op de balans is geactiveerd. 

Tot op heden zijn kosten gemaakt inzake onderzoek en planvorming en kosten 

voor het uitgraven van het zanddepot. De omvang van deze reeds gemaakte 

kosten bedraagt ca. € 477.000. Wij hebben vastgesteld dat de reeds gemaakte 

kosten op een juiste wijze en terecht zijn toegerekend aan andere projecten 

(Klijndijk, Emmerschans en Pottendijk); dit betreft infrastructurele projecten 

waarbij het nog te winnen zand (op relatief korte termijn) kan worden gebruikt. 

Belangrijkste observaties:

Met de huidige constructie loop de provincie risico met betrekking tot 

de waardering van de aangekochte kavel. Deze wordt tijdelijk 

aangehouden en zal worden verkocht zodra het depot niet meer nodig 

is. Indien op moment van verkoop de prijs van de grond is gedaald, 

leidt dit (mogelijk) tot een boekverlies voor de provincie. 

De provincie Drenthe loopt daarnaast risico omdat op dit moment nog 

geen onherroepelijke vergunning is ontvangen. Indien het bezwaar van 

de omwonende uiteindelijk gegrond wordt verklaard, kan de provincie 

Drenthe de zandwinning zoals voorgenomen niet realiseren. Tevens 

heeft dat gevolgen voor de boekhoudkundige verwerking van reeds 

geactiveerde voorbereidingskosten. 

Wij adviseren het college van Gedeputeerde Staten voorafgaand aan 

het aangaan van verplichtingen voor het uitvoeren van dit type 

constructies een gedegen (risico)inschatting te maken en de financiële 

impact in kaart te brengen, zodat op basis van gegrond onderzoek een 

besluit kan worden genomen. In algemene zin adviseren wij het college 

van Gedeputeerde Staten in voorkomende gevallen te overwegen om 

de uitvoering aan de markt over te laten. 

Conclusie

Wij concluderen dat de voorbereidingskosten voor infrastructurele 

projecten juist zijn verwerkt in de jaarrekening 2020. Daarnaast 

concluderen wij dat de aangekochte kavel juist is verantwoord en 

gewaardeerd in de jaarrekening 2020. 
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Provincie Drenthe VERTROUWELIJK

Kernpunt: Waardering pand 
Rijksluchtvaartschool

Het pand van de voormalige Rijksluchtvaartschool te Eelde is in bezit van de 

provincie Drenthe. In 2016 is dit monumentale pand aangekocht. 

Na herbestemming wil de provincie het pand weer overdragen aan de markt, 

dit zal vermoedelijk in 2021 plaats vinden. Het besluit om het pand te gaan 

verkopen is in 2020 door de provincie genomen. Met de voorgenomen 

verkoop heeft de provincie in lijn met de notitie Materiële vaste activa de 

classificatie in de jaarrekening van de voormalige Rijksluchtvaartschool 

aangepast, van materiele vaste activa met een maatschappelijk nut naar 

voorraad handelsgoederen. 

Belangrijkste observaties:

In lijn met de notitie Materiële vaste activa van de commissie BBV heeft de 

provincie Drenthe op balansdatum een externe taxatie uit laten voeren van 

de waarde van dit pand (waardepeildatum 8 december 2020). Uit het 

taxatierapport blijkt een waarde van € 1.330.000. De boekwaarde van het 

pand op 31 december 2019 was € 1.870.000. De provincie heeft, als gevolg 

van het feit dat de marktwaarde lager is dan de oorspronkelijke 

verkrijgingsprijs, een bijzondere waardevermindering doorgevoerd van 

€ 540.000 in de jaarrekening 2020. 

Wij concluderen dat het pand van de voormalige Rijksluchtvaartschool ultimo 

2020 op een juiste wijze is geclassificeerd en gewaardeerd.
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Provincie Drenthe VERTROUWELIJK

Kernpunt: Waardering ruilgronden

De provincie Drenthe heeft ultimo 2020 voor 1.032 hectare aan ruilgronden 

op de balans staan (verantwoord onder de materiële vaste activa). De totale 

boekwaarde van de voorraad ruilgronden betreft € 38.545.000. 

Belangrijkste observaties:

De provincie Drenthe heeft het beheer en de ontwikkeling van deze gronden 

uitbesteed aan Prolander. Jaarlijks laat de provincie Drenthe de ruilgronden 

in bezit per balansdatum taxeren (waardepeildatum 1 december 2020). 

Uit de in begin 2021 verrichte taxatie blijkt dat de waarde van de gehele 

grondportefeuille boven de boekwaarde ligt. Echter, op enkele percelen is 

sprake van een lagere taxatiewaarde dan de boekwaarde. 

De provincie Drenthe waardeert de ruilgronden tegen aanschafwaarde of 

lagere marktwaarde. Doordat voor enkele percelen sprake is van een lagere 

marktwaarde, heeft de provincie voor deze percelen een afwaardering 

doorgevoerd tot de lagere marktwaarde. De impact van deze correctie 

(boekverlies) bedraagt circa € 1.139.000. 

Conclusie

Wij concluderen dat de ruilgronden ultimo 2020 juist zijn gewaardeerd.
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Provincie Drenthe VERTROUWELIJK

Kernpunt

Wij hebben geconstateerd dat ultimo 2020 een verplichting aan het 

Waterschap Hunze en Aa’s (nog te betalen subsidie) is opgenomen voor een 

bedrag van € 534.000, waar op basis van de beschikbare informatie geen 

daadwerkelijke verplichting meer aan ten grondslag ligt. Deze verplichting 

dient derhalve vrij te vallen ten gunste van het resultaat. 

Conclusie

Wij hebben geconstateerd dat gedurende 2020 de afboeking van deze 

verplichting per abuis ten bate van de balans is gecorrigeerd, in plaats van 

ten bate van de exploitatie. Omdat de verplichtingen hiermee voor een 

bedrag van € 534.000 te hoog worden verantwoord, hebben wij hiervoor een 

controleverschil meegenomen in ons overzicht van ongecorrigeerde 

controleverschillen.

Kernpunt: Nog te betalen subsidies
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Provincie Drenthe VERTROUWELIJK

Kernpunt

Vanaf 2021 moeten subsidielasten uit hoofde van verstrekte projectsubsidies 

(met omvang boven een door Provinciale Staten middels de financiële 

verordening vastgesteld grensbedrag) naar rato van de begrote voortgang 

van het project van de subsidieontvanger (op basis van de projectkosten) als 

last aan het boekjaar toegerekend, tenzij uit tussentijdse monitoring van het 

subsidieproject blijkt dat de werkelijke voortgang afwijkt van de begrote 

voortgang. Subsidielasten uit hoofde van exploitatiesubsidies worden 

toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben. Tot en met 

2020 geldt nog de “oude” situatie waarin lastneming plaats vindt op basis van 

het voorzichtigheidsbeginsel. 

Onze aanpak 

Wij hebben de volgende controlewerkzaamheden uitgevoerd om vast te 

stellen of de subsidielasten en –verplichtingen over 2020 juist en volledig zijn 

verantwoord:

► Vaststellen of het door de provincie Drenthe gekozen grondslag voor 

verantwoording van de verstrekte subsidies in overeenstemming is met het 

BBV.

► Inwinnen van inlichtingen bij de verantwoordelijk medewerkers.

► Cijferanalyses op de subsidielasten en –verplichtingen.

► Detailcontroles op de verantwoorde subsidielasten en het nog te betalen 

deel om vast te stellen of deze rechtmatig zijn verstrekt en in 

overeenstemming met de grondslagen voor lastneming van de 

provincie Drenthe op de juiste wijze zijn toegerekend aan het boekjaar 

2020.

► Analyse van de volledigheid van subsidievaststellingen en de mogelijk 

daaruit voortkomende afwikkelingsverschillen, om vast te stellen dat de 

subsidievaststellingen in het juiste boekjaar zijn verantwoord.

Belangrijkste observaties:

► De door de provincie Drenthe gekozen grondslag voor 

verantwoording van de verstrekte subsidies is voor het boekjaar 

2020 aanvaardbaar op basis van het BBV. 

► In de jaarrekening 2021 dient een stelselwijziging verwerkt te 

worden als gevolg van wijzigingen in de verslaggevingsregels 

omtrent verantwoording van verstrekte subsidies. 

► De provincie heeft in lijn met de stelselwijziging reeds een 

drempelwaarde vastgesteld op 0,29% van de lasten. In de definitieve 

werkwijze zoals binnen de sector afgestemd is een drempelwaarde 

van maximaal 0,25% afgestemd. De provincie zal de drempelwaarde 

aan de hand van de definitieve werkwijze nog aanpassen middels 

een wijziging van de financiële verordening.

► Vanwege de stelselwijziging heeft de provincie een reserve ingesteld 

om nieuw toegezegde verplichtingen vanuit beschikte 

exploitatiesubsidies te kunnen dekken. 

► De provincie Drenthe intern reeds diverse afspraken heeft gemaakt 

en een nieuwe werkwijze heeft ingericht binnen het subsidieproces 

om op een juiste wijze in te spelen op de nieuwe regelgeving. 

Conclusie

Wij concluderen dat de door de provincie verstrekte subsidies in 

overeenstemming met het voorzichtigheidsbeginsel juist zijn 

verantwoord in de jaarrekening 2020.

Kernpunt: Juiste en volledige toerekening 
subsidielasten
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Provincie Drenthe VERTROUWELIJK

Kernpunt: Single information Single audit

De provincie Drenthe dient middels de SiSa-bijlage in de jaarrekening 2020 

verantwoording af te leggen over zestien specifieke uitkeringen. 

Dit aantal is sterk toegenomen ten opzichte van voorgaand jaar 

(2019: 2 specifieke uitkeringen). Dit is een landelijke ontwikkeling, ingegeven 

door aangescherpte vereisten met betrekking tot het beschikbaar stellen van 

specifieke middelen door het Rijk. Iedere specifieke uitkering heeft eigen 

kenmerken en specifieke voorwaarden en vereisten. Als gevolg hiervan 

hebben wij een verhoogd risico ten aanzien van de juistheid, volledigheid en 

rechtmatigheid van de verantwoorde bestedingen in de SiSa-bijlage 

onderkend.

Onze aanpak

Wij hebben de in de SiSa-bijlage van de jaarrekening genoemde specifieke 

uitkeringen gecontroleerd met inachtneming van de Nota verwachtingen 

accountantscontrole 2020. De hierbij geconstateerde fouten en 

onzekerheden dienen op grond van het Bado in het verslag van bevindingen 

te worden opgenomen indien de navolgende rapporteringstolerantie per 

specifieke uitkering wordt overschreden: 

► € 12.500 indien de omvangbasis kleiner dan of gelijk aan € 125.000 is; 

► 10% indien de omvangbasis groter dan € 125.000 en kleiner dan of gelijk 

aan € 1.000.000 is; 

► € 125.000 indien de omvangbasis groter dan € 1.000.000 is.

Wij hebben per specifieke uitkering onder andere de volgende 

werkzaamheden uitgevoerd om vast te stellen dat de financiële 

verantwoording in de SiSa-bijlage juist, volledig en rechtmatig is:

► Inwinnen van inlichtingen bij verantwoordelijk medewerkers van de 

financiële en specifieke afdelingen.

► Kennis nemen van de specifieke regeling, projectplannen en 

beschikkingen.

► Vaststellen of de verantwoorde bestedingen in de SiSa-bijlage 

aansluiten met de financiële administratie.

► Detailcontrole van de verantwoorde bestedingen op basis van 

onderliggende documentatie en de van toepassing zijnde wet- en 

regelgeving.

De provincie Drenthe heeft onder de indicator “Besteding (jaar T)

ten laste van SNN” voor de beschikkingsnummers UP-13-10546,

UP-16-25836 en UP-17-14989 in totaal een bedrag van

€ 5.841.944 verantwoord. Hiervan heeft € 3.929.254 betrekking

op reeds gerealiseerde kosten in de jaren 2009 tot en met 2019 die 

per abuis niet eerder zijn verantwoord. Van dit totale bedrag van

€ 3.928.254 heeft € 1.875.341 betrekking op de kosten van het

project “Verbetering spoor Zwolle, Coevorden en Emmen” voor de

jaren 2009 tot en met 2019. Dit project is nog niet eerder 

verantwoord. Het restant ad € 2.053.913 heeft betrekking op de 

kosten van het project “Integrale gebiedsontwikkeling Coevorden” voor 

het jaar 2018. Deze kosten zijn in 2018 niet volledig verantwoord.

Op basis van het geldende bestedingsbegrip hadden deze lasten

reeds in de betreffende jaren verantwoord moeten worden. Door de

provincie Drenthe is toestemming verkregen van de

subsidieverstrekker (zijnde het Samenwerkingsverband 

Noord-Nederland) om deze bestedingen uit eerdere jaren in 2020 

onder de indicator “Besteding (jaar T) ten laste van SNN” te 

verantwoorden. Derhalve hebben wij deze bestedingen niet aangemerkt 

als fout.
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Provincie Drenthe VERTROUWELIJK

Kernpunt: Single information Single audit 
(vervolg)

Wij hebben vastgesteld dat deze bestedingen nog niet in eerdere jaren zijn 

verantwoord door de provincie Drenthe.

Conclusie

Op grond van ons onderzoek hebben wij bij de specifieke uitkeringen geen 

fouten en/of onzekerheden geconstateerd die de voor SiSa geldende 

rapporteringstolerantie overschrijden. 

De SiSa-bijlage dient door uw provincie samen met een aantal andere 

verplicht voorgeschreven verantwoordingsstukken voor 15 juli aanstaande 

elektronisch bij het CBS te worden aangeleverd. Door middel van een 

voorgeschreven tabel dienen wij te rapporteren over onze bevindingen ten 

aanzien van de in de jaarrekening opgenomen SiSa-bijlage. 

In de bijlage bij dit rapport zijn deze bevindingen in de voorgeschreven tabel 

opgenomen. De provincie kan deze tabel hanteren ten behoeve van 

verzending naar het CBS.
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Provincie Drenthe VERTROUWELIJK

Kernpunt: Naleving Wet Normering Topinkomens 
(WNT)

Specifiek aandachtspunt

De WNT-verantwoording en de bijbehorende toelichting in de jaarrekening 

was een specifiek aandachtpunt in onze controleaanpak vanwege de van 

toepassing zijnde specifieke wet- en regelgeving, materialiteitseisen en 

specifieke toelichtingsvereisten. 

Onze aanpak

Wij hebben de in de WNT-verantwoording in de jaarrekening opgenomen 

bezoldigingsgegevens alsmede de gegevens omtrent uitkering wegens 

beëindiging van het dienstverband van de binnen uw organisatie 

geïdentificeerde leidinggevende- en toezichthoudende topfunctionarissen 

gecontroleerd met inachtneming van het controleprotocol WNT 2020. 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij geen 

controlewerkzaamheden verricht op gegevens in de WNT-verantwoording, of 

het ontbreken daarvan, op grond van de anticumulatiebepaling van artikel 

1.6a WNT en artikel 5, lid 1 onderdeel n en o Uitvoeringsregeling WNT. 

Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of geen sprake is van 

een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege 

eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere 

WNT-plichtige instellingen. Dit hebben wij in onze controleverklaring ook 

kenbaar gemaakt in een paragraaf overige aangelegenheden.

Belangrijkste observaties:

► Conform de geldende wet- en regelgeving kwalificeren de secretaris 

en de griffier als leidinggevende topfunctionaris. De bezoldiging van 

de secretaris en griffier blijft binnen het voor de provincie Drenthe 

algemeen geldende bezoldigingsmaximum ad € 201.000.

► Met betrekking tot de verantwoording van de WNT gegevens van 

overige functionarissen met een bezoldiging hoger dan het 

algemeen bezoldigingsmaximum ad €201.000 hebben wij 

vastgesteld dat geen sprake is van overige functionarissen met een 

bezoldiging van € 201.000 of hoger. 

Conclusie

Wij hebben de in de WNT-verantwoording in de jaarrekening 

opgenomen bezoldigingsgegevens van de binnen uw organisatie 

geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen gecontroleerd met 

inachtneming van het controleprotocol WNT. Hierbij hebben wij 

vastgesteld dat de in de jaarrekening opgenomen WNT- verantwoording 

in alle van materieel belang zijn aspecten is opgesteld in 

overeenstemming met de bepalingen van en krachtens de Wet 

normering topinkomens (WNT). Waarbij wij volledigheidshalve melden 

dat wij - conform het Controleprotocol WNT 2020 - de 

anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, 

sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet hebben gecontroleerd.
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Provincie Drenthe VERTROUWELIJK

Kernpunt: Naleving Europese 
aanbestedingsregels

Als gevolg van de relatief complexe wet- en regelgeving rondom Europese 

aanbestedingen bestaat een verhoogd risico dat inkopen niet in 

overeenstemming met de Europese aanbestedingsregels plaatsvinden. Gezien 

de omvang van deze inkopen leidt dit tot significante financiële 

rechtmatigheidsfouten.

Onze aanpak 

Wij hebben de volgende werkzaamheden uitgevoerd om vast te stellen of de 

Europese aanbestedingsregels zijn nageleefd:

► Wij hebben de opzet (o.a. middels inwinnen van inlichtingen bij de 

verantwoordelijk medewerkers van de inkoopafdeling) en het bestaan van 

de interne beheersing van het aanbestedingsproces beoordeeld.

► Aan de hand van een spendanalyse steekproefsgewijs vastgesteld of 

Europese aanbesteding heeft plaatsgevonden.

► Vastgesteld of in 2020 gegunde opdrachten die de Europese 

aanbestedingsdrempel overschrijden maar nog niet tot inkopen hebben 

geleid Europees zijn aanbesteedt (middels analyse van de overlopende 

passiva, voortgezette controle, niet uit de balans blijkende 

verplichtingen).

► Meerjarenanalyse inkopen per crediteur uitgevoerd om vast te stellen of 

sprake is van repeterende inkopen die de Europese aanbestedingsdrempel 

overschrijden.

Belangrijkste observaties:

Uit onze uitgevoerde werkzaamheden op de inkopen en aanbestedingen 

over 2020 blijkt dat voor een bedrag van € 309.000 aan inkopen niet 

in overeenstemming met de Europese aanbestedingsregels heeft 

plaatsgevonden. 

Wij hebben in ons overzicht met controleverschillen derhalve een 

financiële rechtmatigheidsfout opgenomen van € 309.000.
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Provincie Drenthe VERTROUWELIJK

Rechtmatigheidsbeheer

Wij zijn nagegaan of de financiële beheershandelingen tot stand zijn gekomen binnen de grenzen van de door de Provinciale Sta ten geautoriseerde begroting. 

Wij constateren de volgende overschrijdingen op lastenniveau ten opzichte van de gewijzigde begroting:

Lastenoverschrijding programma 

(bedragen in €1.000)

Begrotingsafwijking Onrechtmatig, telt niet 

mee in het oordeel

Onrechtmatig, telt mee 

in het oordeel

Programma 7 

totaal € 18.819.000 (7,6%)

Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaand 

beleid, maar niet tijdig konden worden gesignaleerd

V

In de toelichting op het overzicht van baten en lasten is door het college een analyse van de overschrijdingen opgenomen. De overschrijdingen zijn toereikend 

toegelicht en passen binnen het bestaande beleid of worden gecompenseerd door hogere baten binnen het programma. Het college stelt uw Staten voor 

genoemde overschrijdingen te autoriseren in het kader van de vaststelling van de jaarrekening 2020. Vooruitlopend hierop zijn wij hiervan reeds uitgegaan bij 

het vormen van ons oordeel over de (begrotings)rechtmatigheid.

Wij zijn nagegaan of de investeringen tot stand zijn gekomen binnen de grenzen van de door Provinciale Staten geautoriseerde kredieten. Wij constateren de 

volgende overschrijdingen op investeringsniveau ten opzichte van de gevoteerde kredieten:

Omschrijving actief Geïnvesteerd bedrag Door PS beschikbaar 

gesteld krediet

Overschrijding krediet

Bruggen Stroomkanalen € 130.000 € 0 € 130.000

Vervangen mobiele devices € 312.000 € 298.000 € 14.000

Beleidsonderzoek en metingen Regionale bereikbaarheid € 1.811.000 € 1.797.000 € 14.000

N386 Rotonde Tynaarlo € 856.000 € 832.000 € 24.000

Totaal kredietoverschrijding € 182.000

In overeenstemming met de Kadernota Rechtmatigheid van de Commissie BBV hebben wij deze overschrijding(en) als financ iële rechtmatigheidsfout 

aangemerkt en meegenomen in onze evaluatie van fouten en onzekerheden in het kader van de rechtmatigheid.
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Provincie Drenthe VERTROUWELIJK

Bedrag (in €1.000) Begroting 2020 na wijziging Rekening 2020 Afwijking ten opzichte van 

begroting na wijziging

Stortingen in reserves 188.928 188.928 0

Onttrekkingen aan reserves (185.088) (185.088) 0

Saldo mutaties op reserves 3.840 3.840 0

Subsidies

Wij hebben geconstateerd dat over geheel 2020 in 3 gevallen de beschikking op een subsidieaanvraag-, ofwel vaststelling, niet tijdig is verzonden. Het niet 

tijdig verstrekken van een subsidiebeschikking betreft een formele rechtmatigheidsfout. 

Mutaties reserves

De mutaties in de reserves in het overzicht van baten en lasten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

NB: in bovenstaand overzicht de stortingen en onttrekkingen verantwoord voor verrekeningen van budgetten en resultaatsbestemming.

Voor een nadere toelichting op de stortingen en onttrekkingen aan de reserves verwijzen wij naar de toelichting op het overzi cht van baten en lasten in de 

jaarrekening 2020. Wij hebben vastgesteld dat de stortingen en onttrekkingen aan de reserves rechtmatig hebben plaatsgevonden .

Wij merken op dat bovenstaande stortingen en onttrekkingen begrote stortingen en onttrekkingen zijn. Stortingen naar aanleidi ng van het resultaat moeten 

nog plaatsvinden bij vaststelling van het resultaat en resultaatbestemming door Provinciale Staten. 

Bevindingen ten aanzien van het voorwaardencriterium

Voor onze bevindingen ten aanzien van het voorwaardencriterium (waaronder de rechtmatigheid van de inkopen en aanbestedingen) verwijzen wij naar het 

hoofdstuk “Controle-uitkomsten”. 

Misbruik en oneigenlijk gebruik

In de externe en interne regelgeving zijn diverse bepalingen opgenomen die erop zijn gericht om misbruik en oneigenlijk gebru ik te voorkomen. Uw provincie 

heeft de toets op het misbruik en oneigenlijk gebruik neergelegd in interne controleplannen. Behoudens de geconstateerde rech tmatigheidsfout inzake de 

aanbestedingen heeft de uitkomst van deze toets niet geleid tot bevindingen die invloed hebben op de rechtmatigheid van baten en lasten en balansmutaties.
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Provincie Drenthe VERTROUWELIJK

Niet-financiële beheershandelingen vallen buiten de scope van de rechtmatigheidscontrole

Handelingen en beslissingen van niet-financiële aard vallen buiten de scope van de rechtmatigheidscontrole door de accountant. De accountant toetst deze 

handelingen en beslissingen niet inhoudelijk door gegevensgericht onderzoek. Volstaan wordt in dit kader met het beoordelen van het interne systeem van 

risicoafwegingen. Binnen dit systeem moeten voorwaarden zijn geschapen om risico’s goed te kunnen beoordelen en in de tijd te kunnen volgen.

Wij hebben ons een beeld gevormd over de wijze van totstandkoming van de inventarisatie van de risico’s en de getrouwe weergave van de hieruit mogelijk 

voortvloeiende financiële gevolgen in de paragraaf “Weerstandsvermogen en risicobeheersing” van het jaarverslag. Daarnaast hebben wij gericht 

geïnformeerd naar de lopende procedures waarbij de provincie Drenthe betrokken is, teneinde indicaties te verkrijgen over de eventuele risico’s op dit vlak. 

Op grond hiervan beschikken wij niet over aanwijzingen die een nader onderzoek naar de (financiële) gevolgen noodzakelijk maa kt.
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Impact van COVID-19 op uw organisatie en onze 
controle

Voor u relevante actuele onderwerpen
3

Geconstateerde bevindingen
Bij het uitvoeren van de benoemde specifieke 

werkzaamheden hebben wij geen bevindingen 

geconstateerd, met uitzondering van de reeds 

op pagina 18 van dit verslag benoemde 

uitkomsten op het gebied van 

rechtmatigheidsbeheer.

Impact op onze audit
Als gevolg van onze waarnemingen op de 

interne beheersing en schattingen hebben wij 

geen (significante) wijzigingen in de 

controlestrategie doorgevoerd.  

Wij hanteren een gegevensgerichte 

controleaanpak, waarbij onder meer specifieke 

aandacht is gegeven aan de (mogelijke) 

effecten van COVID-19 op de provincie 

Drenthe zoals onderkend in onze 

managementletter, alsmede in de door de 

commissie BADO gepubliceerde “Notitie 

effecten en risico’s voor decentrale overheden 

vertaald naar de jaarrekening 2020”. 

Waarnemingen managementletter
In onze managementletter hebben wij aan u de 

volgende aandachtspunten meegegeven inzake 

COVID-19 en mogelijke effecten van COVID-19 

voor de provincie Drenthe:

► aandacht voor begrotingsrechtmatigheid;

► aandacht voor waardering van 

deelnemingen en kapitaalverstrekkingen;

► aandacht voor juiste verwerking en 

rechtmatigheid van verstrekte subsidies;

► aandacht voor eventuele (negatieve) 

ontwikkelingen bij verbonden partijen.

Impact op onze controleverklaring
Gezien de uitkomsten van onze 

controlewerkzaamheden heeft Covid-19 geen 

impact op onze controleverklaring.
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De opvolging van het onderwerp fraude in 
onze controle.

Bij acceptatie van de opdracht

De betrouwbaarheid en integriteit van de 
cliënt wordt onderzocht voordat een 
opdracht wordt aanvaard. Hierbij wordt 
gekeken naar bijvoorbeeld eigendom, 
integriteitskwesties uit het verleden en 
samenstelling van het bestuur. 

Bij de risicoanalyse

Elke controle omvat het identificeren van (fraude) 
risicofactoren. We hebben de door de klant 
geïdentificeerde frauderisico’s geanalyseerd en 
deze vergeleken met onze eigen 
(fraude)risicoanalyse. Het proces achter de 
(fraude)risicoanalyse wordt besproken met de 
interne toezichthouder. Daarnaast hebben wij 
gecommuniceerd met het management en/of de 
interne toezichthouders over (risico's op) fraude.

Tijdens de controle

We hebben specifieke controlewerkzaamheden 
uitgevoerd die gericht zijn op  geïdentificeerde 
frauderisico’s en zijn tijdens de controle alert 
geweest op mogelijke indicaties van fraude. Bij het 
uitvoeren van deze werkzaamheden zijn teamleden 
betrokken met voldoende ervaring en deskundigheid. 
Indien nodig schakelen wij forensisch specialisten in, 
hier is bij de controle 2020 geen sprake van geweest. 
Tijdens het uitvoeren van onze 
controlewerkzaamheden houden wij rekening met de 
mogelijkheid dat het management in de (unieke) 
positie is om de interne controlemaatregelen te 
doorbreken (hetgeen ook een frauderisico is).

In het geval van indicaties van fraude

We geven direct opvolging aan aanwijzingen voor mogelijke 
fraude,  ongeacht de materialiteit. Vervolgens wordt onderzocht 
of daadwerkelijk sprake is van fraude en of dit een materiële 
impact heeft voor de jaarrekening. Alle aanwijzingen van fraude 
worden besproken met de directie van de opdrachtgever en/of de 
interne toezichthouder (indien relevant). We vermelden welke 
(minimale) acties de cliënt moet uitvoeren. De cliënt is primair 
verantwoordelijk voor het onderzoek naar de aard en omvang van 
de fraude.

In het geval van fraude

Wij blijven betrokken bij het onderzoek naar de aard 
en omvang van de fraude. We moeten de impact op 
de jaarrekening en de geschiktheid van 
vervolgmaatregelen beoordelen. In alle gevallen (dus 
ook als de fraude onbeduidend is en/of als het 
herstelplan toereikend is) zullen wij bekijken welke 
consequenties de potentiële integriteitsrisico's 
hebben voor onze opdracht.

Het melden van fraude

Een fraude kan gepaard gaan met ongebruikelijke transacties. We 
moeten ongebruikelijke transacties zo snel mogelijk melden bij de 
Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-NL). Incidenten en 
voortijdig beëindigde opdrachten worden gerapporteerd aan de 
AFM. Ook informeren wij de AFM direct over mogelijke 
integriteitsrisico's die schade kunnen toebrengen aan de 
onderneming of financiële markten. Deze meldprocedures en -
vereisten wijken echter wel af tussen OOB's en niet-OOB's.

Transparantie

Indien nodig in het publiek belang zorgen wij ervoor dat 
relevante informatie aangaande de fraude met de 
buitenwereld wordt gedeeld. In dat geval dringen wij bij de 
cliënt erop aan om de informatie over fraude (risico's) en de 
bijbehorende beheersmaatregelen op te nemen in het 
bestuursverslag. Indien nodig leggen wij in onze 
controleverklaring extra nadruk op deze zaken.

4
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Wij betrekken het risico op fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving in onze controle

Het college van Gedeputeerde Staten is verantwoordelijk voor het voorkomen en ontdekken van fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving door de 

implementatie van passende en toereikende interne controlemaatregelen. Provinciale Staten zijn verantwoordelijk voor het toez icht op het college van 

Gedeputeerde Staten, inclusief het toezicht op de interne controleomgeving. Het is onze verantwoordelijkheid om een controle zo te plannen en uit te voeren dat 

een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat, waaronder f raude of niet-naleving van wet-

en regelgeving. Daarom houden wij bij onze controle ook rekening met het risico van fraude en niet-naleving van wet- en regelgeving. 

Wij hebben de volgende frauderisico’s en interne beheersingsmaatregelen geïdentificeerd en aanvullende controlewerkzaamheden uitgevoerd:

Geïdentificeerde frauderisico Interne beheersingsmaatregelen Onze testwerkzaamheden, aanvullende gegevensgerichte 

controlewerkzaamheden en bevindingen

Doorbreking van de beheersmaatregelen door 

het management ten aanzien van de 

presentatie en toelichtingen in de jaarrekening 

van de provincie Drenthe

Interne review van de concept jaarrekening ► Vaststellen of de jaarrekening is opgesteld in 

overeenstemming met het BBV.

► Data-analyses ten aanzien van de memoriaalboekingen ten 

behoeve van de jaarafsluiting.

Wij hebben ook de volgende risico’s en interne beheersingsmaatregelen geïdentificeerd met betrekking tot het niet -naleven van wet- en regelgeving:

Tijdens onze controle hebben wij geen indicaties verkregen voor feitelijke of vermoede fraude of niet-naleving van wet- en regelgeving of statuten. 

Geïdentificeerde risico’s voor het niet 

naleven van wet- en regelgeving

Interne beheersingsmaatregelen Onze testwerkzaamheden, aanvullende gegevensgerichte 

controlewerkzaamheden en bevindingen

Niet-naleving van de Europese 

aanbestedingsregels

Interne analyse op de rechtmatigheid van 

de aanbestedingen (spendanalyse) door de 

inkoper

► Wij hebben de opzet (onder andere middels inwinnen van 

inlichtingen bij de verantwoordelijk medewerkers van de 

inkoopafdeling) en het bestaan van de interne beheersing 

van het aanbestedingsproces beoordeeld.

► Aan de hand van een spendanalyse steekproefsgewijs 

vastgesteld of Europese aanbesteding heeft plaatsgevonden.

► Vastgesteld of in 2020 gegunde opdrachten die de 

Europese aanbestedingsdrempel overschrijden maar nog 

niet tot inkopen hebben geleid Europees zijn aanbesteedt 

(middels analyse van de overlopende passiva, voortgezette 

controle, niet uit de balans blijkende verplichtingen).

► Meerjarenanalyse inkopen per crediteur uitgevoerd om vast 

te stellen of sprake is van repeterende inkopen die de 

Europese aanbestedingsdrempel overschrijden.
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Aandachtspunten van Provinciale Staten

Aandachtspunten van Provinciale Staten 

Provinciale Staten heeft de mogelijkheid ons aandachtspunten mee te geven 

in het kader van onze controle. Aan de specifieke onderwerpen die de Staten 

ons meegeven besteden wij in onze controle en rapportering meer aandacht 

dan noodzakelijk zou zijn voor onze reguliere jaarrekeningcontrole. Dit doen 

wij door het houden van interviews en het beoordelen van specifieke 

informatie. Uitgangspunt daarbij is een beoordeling op hoofdlijnen, zodat 

Provinciale Staten vanuit haar controlerende taak kan bepalen of nader 

onderzoek naar deze onderwerpen gewenst is.

Voor 2020 hebben Provinciale Staten ons, middels de vergadering van de 

Begeleidingscommissie Accountant op 13 januari 2021, de onderstaande 

onderzoeksvragen meegegeven:

► In hoeverre kunnen aan de hand van de financiële administratie, op 

eenvoudige wijze, verstrekte middelen gekoppeld worden aan specifieke 

gestelde doelen uit de begroting?

► Is daarbinnen op eenvoudige manier te achterhalen of de uitgaves 

subsidies zijn of andersoortige uitgaven? 

► Hoe wordt vastgelegd wanneer subsidies bijdragen aan meerdere 

begrotingsdoelstellingen?

Deelvraag 1:

Per collegeperiode worden door het college van Gedeputeerde Staten per 

programma de beleidsopgaves voor de aanstaande collegeperiode 

gedefinieerd, welke tevens (middels de begroting) aan Provinciale Staten ter 

goedkeuring wordt voorgelegd. In de financiële administratie van de 

provincie Drenthe zijn aan iedere beleidsopgave op haar beurt één of 

meerdere doelstellingen en prestaties gekoppeld. Hierbij geldt dat de 

koppeling tussen een prestatie en een kostensoort uniek is.

Deze zogeheten doelenboom kan op tussentijds in een collegeperiode, indien 

hiertoe aanleiding is, gewijzigd worden. 

Middels bovenstaande indeling kunnen verstrekte middelen (bijvoorbeeld aan 

derden verstrekte subsidies) eenvoudig gekoppeld worden aan specifieke 

doelstellingen uit de begroting.

In de huidige inrichting kunnen baten en lasten echter niet gekoppeld worden 

concrete beleidsresultaten, zoals deze verantwoord worden in de begroting 

en de jaarrekening. 

Deelvraag 2:

Binnen de financiële administratie is sprake van diverse kostensoorten voor 

de verschillende typen uitgaven van de provincie. In basis worden inkopen en 

subsidies administratief derhalve op verschillende kostensoorten verwerkt. 

Op basis van de ingewonnen inlichtingen, alsmede onze eigen ervaringen, 

hebben wij geconstateerd dat het voor komt dat inkopen op een kostensoort 

voor subsidies worden geboekt en vice versa, gezien hiervoor bijvoorbeeld 

geen waarborgen in de financiële administratie ingebouwd kunnen worden 

die dit voorkomen. Voorgaande wordt tevens door de provincie Drenthe 

onderkend. Ten behoeve van de selectie van een nieuw financieel pakket is 

bovenstaande door de provincie Drenthe als een belangrijk aandachtspunt 

onderkend.

5
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Aandachtspunten van Provinciale Staten 
(vervolg) 

Deelvraag 3:

In theorie bestaat de kans dat een uitgave aan meerdere 

begrotingsdoelstellingen bijdraagt. Indien dit het geval is, worden de 

uitgaven veelal evenredig of pro rata aan de begrotingsdoelstellingen 

toegerekend. De financiële administratie is echter niet dusdanig uitgerust dat 

ook de kwalitatieve realisatie van de begrotingsdoelstellingen vanuit de 

financiële administratie gemonitord kan worden. Of het realiseren van 

voorgaande aanpassing wenselijk is betreft echter tevens een afweging 

tussen de administratieve en financiële inspanningen om dit te realiseren en 

de voordelen die hiermee behaald worden.
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Uw jaarverslag en onze observaties

Jaarverslag 

Vereisten jaarverslag

Uw jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording, de paragrafen en 

overige informatie. Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en 

gemeenten bepaalt nadere voorschriften voor het jaarverslag.

In overeenstemming met de omvang en complexiteit van de provincie bevat 

het jaarverslag een evenwichtige en uitvoerige analyse van de financiële 

situatie op de verslagdatum, ontwikkelingen tijdens het boekjaar en 

inkomsten, alsmede een beschrijving van de risico’s en onzekerheden. 

Daarnaast dient in het jaarverslag de verwachte gang van zaken te worden 

opgenomen. Ten aanzien van het gebruik van financiële instrumenten door 

de provincie worden de doelstellingen en het beleid van de provincie inzake 

risicobeheer vermeld.

Conclusie

Wij hebben vastgesteld dat het jaarverslag, waaronder de 

programmaverantwoording en de paragrafen:

► alle informatie bevat die op grond van het Besluit Begroting en 

Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is vereist; 

► met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat 

op basis van de verkregen kennis bij de jaarrekeningcontrole.

6
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1

Bijlage: Controleverschillen

Tijdens onze controle hebben wij verschillen tussen bedragen, classificaties, presentatie en toelichtingen vastgesteld. Dit kan zijn:

► op de waardering of presentatie van posten van de jaarrekening; 

► zoals ze naar onze mening moeten worden gewaardeerd of gepresenteerd in overeenstemming met Besluit begroting en verantwoording provincies en 

gemeenten (BBV).

Hieronder hebben wij een samenvatting opgenomen van de materiële verschillen die zijn geïdentificeerd tijdens onze controle tot de datum van dit 

accountantsverslag. De eerste tabel bevat verschillen die door het college van Gedeputeerde Staten zijn gecorrigeerd. De tweede tabel bevat verschillen die niet 

zijn gecorrigeerd. Wij hebben beoordeeld in hoeverre de verschillen het gevolg zijn van tekortkomingen in de interne beheersomgeving en dit opgenomen in een 

aparte kolom in de tabel. Daarnaast zijn (eventuele) financiële rechtmatigheidsfouten in dit overzicht opgenomen.

Gecorrigeerde controleverschillen

Item/beschrijving van het 

controleverschil

Bedrag in 

euro’s/referentie naar de 

wet- en regelgeving

Effect van deze bevinding op de evaluatie van de interne 

beheersomgeving
Zie sectie

Classificatie pand 

Rijksluchtvaartschool

€ 1.332.000 Wij adviseren het college van Gedeputeerde Staten maatregelen te 

treffen om te borgen dat de geldende verslaggevingsregels worden 

nageleefd, op grond waarvan activa die bestemd worden voor verkoop 

als voorraad gereed product en handelsgoederen geclassificeerd 

dienen te worden.

Pagina 10

1
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Wij hebben de ongecorrigeerde controleverschillen met het college van Gedeputeerde Staten besproken. Wij zijn van mening dat verschillen zoveel mogelijk door 

het college van Gedeputeerde Staten moeten worden aangepast. Wij kunnen ons vinden in de overwegingen van het college van Gedeputeerde Staten om deze 

verschillen niet te corrigeren, aangezien deze bedragen niet materieel zijn voor het inzicht van de jaarrekening of niet geco rrigeerd kunnen worden (in het geval 

van financiële rechtmatigheidsfouten). De overwogen kwalitatieve factoren zijn:

► het effect op het resultaat voor en na bestemming;

► het effect op de balansposten, inclusief het eigen vermogen;

► het effect op significante toelichtingen, individuele items, subtotaal of totaal in de jaarrekening.

Ongecorrigeerde controleverschillen

Item/beschrijving van het 

controleverschil

Bedrag in €/referentie naar

de wet- en regelgeving

Effect van deze bevinding op de evaluatie van de interne 

beheersomgeving

Zie sectie

Getrouwheid

Nog te betalen subsidie 

Waterschap Hunze en Aa’s

€ 534.000 De geconstateerde bevinding heeft geen effect op onze evaluatie van de 

interne beheersomgeving, gezien sprake is van een incidentele omissie. 

Pagina 12

Totaal getrouwheid € 534.000

Rechtmatigheid

Niet-naleven Europese 

aanbestedingsregels

€ 309.000 Wij adviseren het college van Gedeputeerde Staten maatregelen te 

treffen om de rechtmatigheid van inkopen en aanbestedingen 

preventief te waarborgen. Voor een nadere toelichting verwijzen wij 

naar onze aanbevelingen omtrent het proces inkopen en 

aanbestedingen in onze managementletter d.d. 1 december 2020

Pagina 17

Onrechtmatige 

kredietoverschrijdingen

€ 182.000 Wij adviseren het college van Gedeputeerde Staten maatregelen te 

treffen om kredietoverschrijdingen tijdig te identificeren en – indien 

noodzakelijk – tijdig Provinciale Staten te verzoeken een aanvullend 

krediet te voteren. 

Pagina 18

Totaal controleverschillen in 

het kader van getrouwheid die 

ook van invloed zijn op de 

rechtmatigheid

€ 534.000 Zie toelichting zoals hierboven opgenomen onder “Nog te betalen 

subsidie Waterschap Hunze en Aa’s”.

Pagina 12

Totaal rechtmatigheid € 1.025.000
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Bijlage: Wij zijn onafhankelijk
Onafhankelijkheid van onze klanten is één van de fundamenten in ons beroep. Wij monitoren voortdurend dat 

wij voldoen aan de onafhankelijkheidseisen die op ons van toepassing zijn. Op basis hiervan bevestigen wij dat 

Ernst & Young Accountants LLP en de personen die deel uitmaken van het controleteam voldoen aan de 

geldende onafhankelijkheidseisen. 

Overzicht van de gebudgetteerde en 

werkelijke controle uren

Begrote controle uren 

jaarrekening 2020

Werkelijke controle uren 

jaarrekening 2020**

Verschil

(Associate) partner 60 60 Werkelijke controle uren hoger dan begroot 

als gevolg van aanvullende werkzaamheden 

inzake de SiSa-bijlage, alsmede de controle 

van de materiële vaste activa. 

Een gedetailleerde nacalculatie zal in 

overleg met de provincie Drenthe opgesteld 

worden.

Manager 204 250

Overige teamleden 1.104 1.400

Totaal aantal controle uren 
1.368 1.710

Onderstaande tabel specificeert de bedragen die EY in rekening heeft gebracht voor dienstverlening aan de provincie Drenthe:

Geleverde diensten (bedrag in € 1.000) Ernst & Young 
Accountants LLP

EY Netwerk in 
Nederland

Overig EY 
Netwerk

Totaal

Controlediensten * 133,1 0 0 133,1

Andere assurancediensten 0 0 0 0

Andere niet-controlediensten 0 0 0 0

Totale diensten 133,1 0 0 133,1

* In de omvang van de kosten voor dienstverlening uit hoofde van controlediensten door Ernst & Young Accountants LLP zijn de aa nvullende 
werkzaamheden inzake de jaarrekeningcontrole 2020 nog niet opgenomen.

** De werkelijke controle uren zijn inclusief een inschatting van de uren benodigd voor afgifte van de controleverklaring in we ek 16 van 2021



………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………...........

Provincie Drenthe VERTROUWELIJK 31

Andere onafhankelijkheidskwesties

Andere onafhankelijkheidskwesties kunnen bestaan uit:

► Zakelijke relaties

► Werkrelaties

► Andere persoonlijke relaties

► Geschenken en gastvrijheid

► Juridische procedures

Wij zijn niet op de hoogte van dergelijke kwesties die redelijkerwijs van invloed geacht kunnen worden te zijn op onze onafhankelijkheid met betrekking tot 

provincie Drenthe.

Gebruik van niet-EY-accountants en -specialisten

Wij hebben bij de uitvoering van onze wettelijke controle gebruikgemaakt van externe specialisten. Deze externe specialisten hebben hun onafhankelijkheid aan 

ons bevestigd.

Financiële relaties kunnen betrekking hebben op relaties van EY als onderneming met provincie Drenthe, evenals relaties van individuen (persoonlijke 

onafhankelijkheid). Daarom voert EY werkzaamheden uit in Nederland en op onze buitenlandse locaties om vast te stellen of een covered person met 

betrekking tot provincie Drenthe of een EY-lidfirma verboden financiële regelingen heeft met provincie Drenthe. Er zijn geen bevindingen geconstateerd 

tijdens het boekjaar.

Financiële relaties
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Bijlage: Verbonden Partijen 

Naleving notitie verbonden partijen Commissie BBV

In december 2014 heeft de Commissie BBV haar notitie inzake verbonden 

partijen herzien. In de notitie Verbonden Partijen gaat de Commissie BBV onder 

meer in op de definitie van verbonden partijen, de begrotings- en 

verslaggevingsvoorschriften voor verbonden partijen, rechtmatigheid en 

bestuur en toezicht.

Op grond van deze verslaggevingsvoorschriften dient in de paragraaf 

verbonden partijen onder meer de verwachte omvang van het eigen vermogen 

en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het 

einde van het begrotingsjaar (2020) te worden opgenomen, alsmede de 

verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het 

begrotingsjaar.

In de paragraaf verbonden partijen in de jaarrekening 2020 heeft de 

provincie Drenthe echter veelal de cijfers van het boekjaar 2019 aangehouden. 

Wij hebben van de provincie begrepen dat ten tijde van het opstellen van de 

jaarrekening (februari/maart), van de meeste verbonden partijen de cijfers over 

2020 nog niet beschikbaar zijn. 

Wij adviseren het college wederom om voor volgend jaar na te gaan of de 

verbonden partijen voor het opstellen van de jaarrekening 2021 de cijfers over 

2021 kunnen aanleveren, zodat deze kunnen worden opgenomen in de 

paragraaf verbonden partijen in de jaarrekening 2020 en hiermee wordt 

voldaan aan de vereisten van de notitie Verbonden partijen van de 

Commissie BBV.

Wel constateren wij dat, ten aanzien van belangrijke risico’s en ontwikkelingen 

met betrekking tot specifieke verbonden partijen in de paragraaf Verbonden 

partijen actuele informatie is weergegeven omtrent ingeschatte risico’s en 

beheersingsmaatregelen om deze risico’s te mitigeren.

Conclusie

Ten aanzien van de verbonden partijen van de provincie Drenthe hebben wij 

vastgesteld dat: 

► de (significante transacties met) verbonden partijen toereikend zijn 

toegelicht in de jaarrekening en de paragraaf verbonden partijen;

► geen sprake is van indicaties voor ongeautoriseerde significante transacties 

met verbonden partijen, die indicaties geven voor fraude;

► geen sprake is van indicaties dat de van toepassing zijnde wet- en 

regelgeving niet is nageleefd. 

3
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Bijlage: Voor u relevante actuele onderwerpen
4

Invoering rechtmatigheidsverantwoording

Het wetsvoorstel waar de rechtmatigheidsverantwoording onderdeel van 

uitmaakt, is niet-controversieel verklaard. Dat betekent dat de invoering van de 

rechtmatigheidsverantwoording naar verwachting in 2021 daadwerkelijk een feit 

is. Met de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording komt de 

verantwoordelijkheid van het college voor het rechtmatig tot stand komen van de 

baten, lasten en balansmutaties, zoals die ook worden verantwoord in de 

jaarrekening, explicieter en beter tot zijn recht. 

Verantwoordelijkheden van het college

Conform het wetsvoorstel is het college verantwoordelijk voor: 

► het opmaken van de balans en het overzicht van baten en lasten en 

toelichtingen daarop, waarin de grootte en samenstelling van zowel de activa 

en passiva per 31 december van het boekjaar als de baten en lasten over het 

betreffende boekjaar getrouw dienen te worden weergeven in 

overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en 

gemeenten (BBV). Dit is inclusief overige elementen van de jaarrekening, zoals 

de SiSa bijlage en bijlage taakvelden. 

► het opmaken van de rechtmatigheidsverantwoording: het verantwoorden over 

de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, 

lasten en balansmutaties voor zover betrekking hebbend op het 

begrotingscriterium, het voorwaarden criterium en het misbruik- en oneigenlijk 

gebruik-criterium. Dit houdt in dat baten, lasten en balansmutaties in 

overeenstemming dienen te zijn met de begroting en met de in de relevante 

wet- en regelgeving opgenomen bepalingen en inclusief uitwerking van 

misbruik en oneigenlijk.

De verantwoordelijkheid van het college ziet toe op alle negen 

rechtmatigheidscriteria. Deze negen criteria van rechtmatigheid 

worden in de jaarrekening afgedekt langs de volgende lijnen:

► Calculatiecriterium

► Valuteringscriterium

► Adresseringscriterium

► Volledigheidscriterium

► Aanvaardbaarheidscriterium

► Leveringscriterium

► Begrotingscriterium

► Voorwaardencriterium

► Misbruik en oneigenlijk gebruik criterium

Hierbij is het college tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 

beheersing als het college noodzakelijk acht om het opmaken van de 

jaarrekening én de rechtmatigheidsverantwoording mogelijk te maken 

zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of van 

fouten en het rechtmatig tot stand komen van baten en lasten, alsmede 

de balansmutaties en in het bijzonder. 

Belangrijke aandachtspunten voor de provincie hierbij zijn het hebben 

van een toereikend rechtmatigheidsbeheer conform de financiële 

verordening van de provincie. In dat kader zal ook intern binnen de 

provincie met de nodige periodiciteit en diepgang moeten worden 

vastgesteld dat dit beheer toereikend is en gedurende het dienstjaar 

heeft gefunctioneerd. Dit ter onderbouwing van de 

rechtmatigheidsverantwoording en het zorgdragen van toereikende 

dossiervorming in dit kader. 

Afgedekt door balans en 
overzicht van baten en lasten

Afgedekt door 
rechtmatigheidsverantwoording

4
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Invoering van de rechtmatigheidsverantwoording (vervolg)

Verantwoordelijkheid van Provinciale Staten

Provinciale Staten wordt met de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording 

verantwoordelijk voor het vaststellen van de verantwoordingsgrens die het college 

dient te hanteren (tussen 0 – 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan 

de reserves). Verder dient Provinciale Staten de rechtmatigheidsverantwoording 

van het college te beoordelen en – indien van toepassing - over de door het 

college geconstateerde financiële rechtmatigheidsfouten het gesprek met het 

college aan te gaan. Wat gaat het college doen om bestaande onrechtmatigheden 

op te heffen of nieuwe onrechtmatigheden te voorkomen?

Onze verantwoordelijkheid met betrekking tot de 

rechtmatigheidsverantwoording van het college

Het is onze verantwoordelijkheid om de getrouwheid vast te stellen van de 

rechtmatigheidsverantwoording. Wij adviseren het college om tijdig afstemming 

met ons te zoeken over enerzijds de aard, omvang en timing van de 

rechtmatigheidswerkzaamheden en anderzijds de wijze waarop de controles 

worden vastgelegd.

Verwachte gevolgen van de rechtmatigheidsverantwoording

Wij verwachten dat de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording leidt tot 

een impuls voor de verbetering van de kwaliteit van de beheersing van de 

rechtmatigheid bij decentrale overheden. Ook verwachten wij dat de 

verantwoording door het college leidt tot een beter gesprek daarover tussen het 

college en het toezichthoudend orgaan (Provinciale Staten) in het kader van de 

invulling van hun kaderstellende en controlerende rol. 

In onze managementletter 2020 (d.d. 1 december 2020) hebben wij 

het college van de provincie Drenthe reeds geïnformeerd over de 

status van de voorbereiding van de rechtmatigheidsverantwoording per 

begrotingsjaar 2021. Hierbij is onder andere opgemerkt dat de 

provincie Drenthe reeds langere tijd beschikt over een verbijzonderde 

interne controlefunctie (VIC-functie); hiermee is de uitvoering van de 

interne controlewerkzaamheden met betrekking tot de primaire 

processen van de provincie Drenthe reeds geborgd. 

Wij hebben de provincie Drenthe in dit kader geadviseerd om de 

mogelijkheden op het gebied van datagedreven technologie (data-

analyse, process mining en/of kunstmatige intelligentie) nader in te 

zetten om de rechtmatigheid van transactiestromen vast te stellen en 

op continue basis te monitoren, om zodoende tevens door te krijgen 

groeien naar een organisatie waarbij sprake is van realtime inzicht en 

“in control” zijn. 
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Bijlage: Weerstandsvermogen en 
risicobeheersing
In het jaarverslag is onder andere de paragraaf Weerstandsvermogen en 

risicobeheersing opgenomen, die informatie bevat over de 

weerstandscapaciteit, de risico’s en het beleid dat hieromtrent gedurende 2020 

is gevoerd.  

Hieronder hebben wij een overzicht opgenomen van de ontwikkeling van het 

weerstandsvermogen over de afgelopen jaren.

De ratio tussen de beschikbaar en benodigde capaciteit bedraagt ultimo 2020 

1,46. Hiermee kwalificeert de ratio (op basis van de interne normtabel) als ruim 

voldoende. Ten opzichte van voorgaand jaar is deze ratio afgenomen met 0,24. 

Deze verslechtering kan worden verklaard door een afname van de risicoreserve 

met € 4,7 miljoen. Ten opzichte van voorgaand jaar is de risicoreserve verlaagd 

omdat (naar inschatting van de provincie Drenthe) de huidige omvang van de 

risicoreserve (ad € 21,5 miljoen) voldoende is om de gekwantificeerde risico’s 

(ad € 18,3 miljoen) af te dekken. 

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft voldoende inzicht

Wij zijn van mening dat de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

een goed inzicht geeft in het beleid van de provincie Drenthe ten aanzien van 

het weerstandsvermogen en de risico’s waar uw provincie mee kan worden 

geconfronteerd. Tevens wordt inzicht gegeven in de beschikbare middelen 

(beschikbare weerstandscapaciteit) om de risico’s af te dekken, indien de risico’s 

op grond van het beleid ten aanzien van het weerstandsvermogen niet op 

andere wijze kunnen worden opgevangen. 

Conclusie

Wij achten de door Gedeputeerde Staten gehanteerde afweging dat de provincie 

in staat is de risico’s vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen 

aanvaardbaar. Daarnaast kunnen wij ons - op basis van de verkregen controle-

informatie – verenigen met de bewering dat er geen gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

provincie Drenthe haar financiële risico’s kan opvangen.

Weerstandsvermogen 

(bedragen x € miljoen)

Jaarverslag 

2020

Jaarverslag 

2019

Jaarverslag 

2018

Beschikbare capaciteit (A) 26,5 31,2 30,7

Benodigde capaciteit (B) 18,3 18,4 21,0

Ratio weerstandsvermogen 1,45 1,70 1,46

Weerstandsvermogen (A-B) 8,2 12,8 9,7

5
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Materialiteit is het bedrag waarboven afwijkingen invloed kunnen hebben op de economische beslissingen die gebruikers nemen o p basis van uw jaarrekening.

Naast kwantitatieve aspecten kunnen kwalitatieve aspecten een rol spelen in de materialiteit die wij hanteren bij de omvang e n diepgang van onze 

werkzaamheden.

Op grond van het Bado stelt Provinciale Staten de goedkeuringstolerantie vast, die de accountant bij zijn jaarrekeningcontrol e dient te hanteren. 

De goedkeuringstolerantie is vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten en vervolgens ter besluitvorming gebracht van Provinciale Staten. 

Op 11 november 2020 is het normenkader vastgesteld, ten aanzien van toleranties zijn geen wijzigingen aangebracht.

Op grond van de jaarrekening 2020 bedraagt de goedkeuringstolerantie voor fouten afgerond € 4.481.000 (1% van de lasten) en voor onzekerheden 

€ 13.443.000 (3% van de lasten). Als de goedkeuringstolerantie niet wordt overschreden, kan een goedkeurende controleverklaring afgegeven worden.

Deze goedkeuringstolerantie is een kwantitatief criterium. De uiteindelijke oordeelsvorming is echter altijd een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve 

afwegingen.

De rapporteringstolerantie, de maatstaf die geldt voor het rapporteren van fouten en onzekerheden, is door Provinciale Staten bepaald op € 448.100.

Bijlage: Materialiteit en goedkeuringstolerantie

Goedkeuringstolerantie Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeurend

Fouten in de jaarrekening (% lasten) < 1% > 1 < 3% - > 3%

Onzekerheden in de jaarrekening (% lasten) < 3% > 3 < 10% > 10% -

6
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Bijlage: Controleaanpak rechtmatigheid

Wij hebben bij de controle over 2020 de rechtmatigheid getoetst conform de bepalingen van het Bado en het controleprotocol 20 20 van de provincie Drenthe. 

Bij onze controle hebben wij aandacht gegeven aan de volgende onderwerpen:

► de totstandkoming van het normenkader en toetsingskader van de provincie;

► het rechtmatigheidsbeheer;

► de naleving van het voorwaardencriterium;

► de begrotingsrechtmatigheid;

► de kredieten;

► mutaties in de reserves;

► het misbruik-en-oneigenlijk-gebruikcriterium;

► de niet-financiële beheershandelingen.

Begrotingscriterium

Met de controle op de juiste toepassing van het begrotingscriterium toetsen wij of het budgetrecht van Provinciale Staten is gerespecteerd. Wij beoordelen bij 

onze controle de overschrijdingen ten opzichte van de begrote lasten per programma. Dit betreffen enkel de lasten omdat hierop een beoordeling en 

rapportering van de accountant wordt gevraagd vanuit de Kadernota Rechtmatigheid. 

Provincie Staten autoriseert de begroting (en begrotingswijzigingen) en geeft daarmee toestemming voor de uitvoering van het beleid en de daarvoor benodigde 

middelen. Het is de verantwoordelijkheid van het college van Gedeputeerde Staten om begrotingsafwijkingen tijdig te signaleren en te rapporteren aan 

Provinciale Staten. Door een goede inrichting van de planning-en-controlcyclus zorgt het college van Gedeputeerde Staten ervoor dat de begroting en budgetten 

worden bewaakt en dat belangrijke wijzigingen of dreigende overschrijdingen tijdig worden gemeld aan Provinciale Staten, zoda t deze tijdig (binnen het 

begrotingsjaar) een besluit kan nemen.

Indien desondanks budgetten worden overschreden en niet meer gedurende het jaar kunnen worden voorgelegd aan Provinciale Staten, is strikt genomen sprake 

van een onrechtmatigheid. Deze overschrijdingen hoeven echter niet in alle gevallen te worden meegewogen in het accountantsoordeel. Voor een juiste 

oordeelsvorming is van belang in hoeverre de begrotingsoverschrijding past binnen het door Provinciale Staten geformuleerde beleid, deze wordt 

gecompenseerd door hogere opbrengsten of kostenoverschrijdingen bij openeinderegelingen. Deze overschrijdingen dienen te worden weergegeven in de 

jaarrekening en kunnen door het vaststellen van de jaarrekening alsnog door Provinciale Staten worden geautoriseerd.

Voor onze conclusies en bevindingen ten aanzien van de controle van voorgenoemde rechtmatigheidsaspecten verwijzen we naar he t hoofdstuk “Controle-

uitkomsten” van dit verslag.
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Bijlage: SiSa-bijlage
Het is volgens de Nota verwachtingen accountantscontrole 2020 voorgeschreven dat wij de geconstateerde fouten en onzekerheden per regeling rapporteren 

door middel van onderstaande verplichte tabel. Deze tabel dient door uw provincie samen met een aantal andere verplicht voorgeschreven 

verantwoordingsstukken voor 15 juli 2021 elektronisch bij het CBS te worden aangeleverd.

Nummer 

specifieke 

uitkering conform 

SiSa-bijlage 2020

Specifieke uitkering Fout of 

onzekerheid

Financiële 

omvang in euro’s

Toelichting fout/onzekerheid

BZK C13 Regeling SPUK ontzorgingsprogramma N.v.t. - N.v.t.

BZK C26 Culturele voorzieningen provincies N.v.t. - N.v.t.

BZK C41 Specifieke uitkering Regeling flexibele inzet woningbouw N.v.t. - N.v.t.

IenW E10 Regeling specifieke uitkering snelfietsroutes N.v.t. - N.v.t.

IenW E12 Regeling specifieke uitkeringen N-wegen N.v.t. - N.v.t.

IenW E17 Regeling specifieke uitkering Maas-pilots N.v.t. - N.v.t.

IenW E18 Waterstofbussen N.v.t. - N.v.t.

IenW E20 Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021 N.v.t. - N.v.t.

IenW E28B Regionale mobiliteitsfondsen (Zuiderzeelijn) (SiSa tussen 

medeoverheden)

N.v.t. - N.v.t.

Vervolg op volgende pagina
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Het is volgens de Nota verwachtingen accountantscontrole 2020 voorgeschreven dat wij de geconstateerde fouten en onzekerheden per regeling rapporteren 

door middel van onderstaande verplichte tabel. Deze tabel dient door uw provincie samen met een aantal andere verplicht voorgeschreven 

verantwoordingsstukken voor 15 juli 2021 elektronisch bij het CBS te worden aangeleverd.

Nummer 

specifieke 

uitkering conform 

SiSa-bijlage 2020

Specifieke uitkering Fout of 

onzekerheid

Financiële omvang 

in euro’s

Toelichting fout/onzekerheid

IenW E28B Regionale 

mobiliteitsfondsen 

(Zuiderzeelijn) (SiSa 

tussen 

medeoverheden)

N.v.t. - De provincie Drenthe heeft onder de indicator “Besteding (jaar 

T) ten laste van SNN” voor de beschikkingsnummers UP-13-

10546, UP-16-25836 en UP-17-14989 in totaal een bedrag van 

€ 5.841.944 verantwoord. Hiervan heeft € 3.929.254 

betrekking

op reeds gerealiseerde kosten in de jaren 2009 tot en met 2019 

die per abuis niet eerder zijn verantwoord. Van dit totale bedrag 

van € 3.928.254 heeft € 1.875.341 betrekking op de kosten 

van het project “Verbetering spoor Zwolle, Coevorden en 

Emmen” voor de jaren 2009 tot en met 2019. Dit project is nog 

niet eerder verantwoord. Het restant ad € 2.053.913 heeft 

betrekking op de kosten van het project “Integrale 

gebiedsontwikkeling Coevorden” voor het jaar 2018. Deze 

kosten zijn in 2018 niet volledig verantwoord.

Op basis van het geldende bestedingsbegrip hadden deze lasten 

reeds in de betreffende jaren verantwoord moeten worden. Door 

de provincie Drenthe is toestemming verkregen van de 

subsidieverstrekker (zijnde het Samenwerkingsverband Noord-

Nederland) om deze bestedingen uit eerdere jaren in 2020 onder 

de indicator “Besteding (jaar T) ten laste van SNN” 

te verantwoorden. Derhalve hebben wij deze bestedingen niet 

aangemerkt als fout.

Vervolg op volgende pagina
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Strekking controleverklaring rechtmatigheid: goedkeurend/met beperking/met oordeelonthouding

Strekking controleverklaring getrouwheid: goedkeurend/met beperking/met oordeelonthouding

Nummer 

specifieke 

uitkering conform 

SiSa-bijlage 2020

Specifieke uitkering Fout of 

onzekerheid

Financiële 

omvang in euro’s

Toelichting fout/onzekerheid

IenW E33 Incidentele specifieke uitkering MIRT 2017-2019 N.v.t. - N.v.t.

IenW E38 Tijdelijke stimuleringsregeling veilig, doelmatig en 

duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur

N.v.t. - N.v.t.

EZK F11 Regeling specifieke uitkering MKB Deals N.v.t. - N.v.t.

GRO GRO11C Regiofonds N.v.t. - N.v.t.

GRO GRO21C Regiospecifiek pakket (RSP) N.v.t. - N.v.t.

LNV L1 Jong Leren Eten-uitkeringen N.v.t. - N.v.t.

LNV L7 Regeling specifieke uitkering IBP-Vitaal Platteland N.v.t. - N.v.t.

Strekking controleverklaring rechtmatigheid: goedkeurend

Strekking controleverklaring getrouwheid: goedkeurend
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7

Bijlage: Verplichte communicatie

Onderwerp Onze opmerkingen

Continuïteit geautomatiseerde gegevensverwerking Onze controle hebben wij niet primair gericht op het afgeven van een oordeel op de continuïteit 

en de betrouwbaarheid van uw geautomatiseerde dataverwerking (of onderdelen daarvan). 

Wij zijn ook niet geïnstrueerd door het management om hiernaar te kijken. 

De jaarrekeningcontrolewerkzaamheden hebben echter geen tekortkomingen geïdentificeerd 

ten aanzien van de continuïteit en de betrouwbaarheid van uw geautomatiseerde 

gegevensverwerking. 

Bevestiging bij de jaarrekening Wij hebben het college gevraagd om een schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening 2020 

(letter of representation). Aan de standaardtekst van de publieke sector voor de schriftelijke 

bevestiging zijn geen paragrafen toegevoegd op grond van de specifieke situatie van de 

provincie Drenthe.
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Inleiding 
De afgelopen jaren is gewerkt om aan de wettelijke vereisten van integriteit te voldoen. In juni 2018 
heeft Gedeputeerde Staten (GS) het integriteitsplan 2018-2022 vastgesteld. Het beleid is erop gericht 
in de organisatie zowel een moreel leerproces als een zorgvuldige handhavingspraktijk te installeren. 
Samen borgen deze twee pijlers de integriteit van de organisatie. In 2019 is een integriteitscoördinator 
is aangesteld welke rechtstreeks verantwoording aflegt aan de provinciesecretaris. Ter realisering van 
het integriteitsplan is in 2019 een implementatieplan opgesteld. De huidige pandemie, die vanaf maart 
2020 ons beperkingen heeft opgelegd, heeft een duidelijke impact gehad op de realisatie van de in het 
implementatieplan geformuleerde doelen. Momenteel wordt onderzocht of sommige activiteiten online 
kunnen worden voortgezet. Hieronder volgen enkele feiten en cijfers met duiding over de activiteiten die 
in 2020 zijn uitgevoerd. 
 
 
 

 
Een ambtenaar – zowel vast 
als tijdelijk – legt verplicht 
de eed/belofte af bij zijn 
aanstelling. Nieuwe 
medewerkers leggen de 
ambtseed mondeling af in 
aanwezigheid van de 
provinciesecretaris. De 
integriteitscoördinator 

verzorgt hierbij de informatie rondom het 
integriteitsbeleid van de provincie.   

 
 
 
 

 
 

Door de pandemie is er een achterstand 
ontstaan bij het afleggen van de ambtseed. 
Deze zal zo snel mogelijk in 2021 worden 

ingelopen door het mogelijk maken van een 
digitale ambtseed startende in Q1. 

 
 

    
 

 
Aantal meldingen 
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Dat de ambtseed heeft afgelegd 
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In 2020 zijn bij de integriteitscoördinator alsmede bij de externe vertrouwenspersoon integriteit, net als 
in 2019, geen formele meldingen van vermoedens van integriteitsschendingen gedaan. Dit zou 
kunnen duiden op een lage meldingsbereidheid maar hoeft niet zo te zijn. Uit eerdere analyse is naar 
voren gekomen dat het bespreekbaar maken van twijfels over handelingen/gedragingen en het 
signaleren van vermoedens van schendingen in Drenthe nog niet vanzelfsprekend is. De komende 
jaren zal de inzet erop zijn gericht om het aankaarten van twijfels en de meldingsbereidheid te 
verhogen. Wel zijn er gedurende het jaar diverse momenten van consultatie geweest op verzoek van 
medewerkers, leidinggevenden en externen, waarbij het voornamelijk ging om het beantwoorden van 
vragen en het duiden en verkennen van het onderwerp integriteit. 
 
 
 
 

Moreel leerproces 

 

 

In 2020 zijn er door de pandemie geen trainingen gegeven aan de medewerkers. Wel heeft de directie 
aan een digitale training morele oordeelsvorming kunnen deelnemen. De hoop dat later in dat jaar weer 
fysieke trainingen konden worden gegeven bleek onterecht. Daarom is besloten dat in 2021 wordt 
gestart met het geven van digitale trainingen voor medewerkers en leidinggevenden die de training nog 
niet hebben gevolgd. Tevens wordt morele oordeelsvorming ingebed in het introductieprogramma voor 
nieuwe medewerkers. Integriteit en morele oordeelsvorming zijn al onderdeel van het afleggen van de 
ambtseed voor nieuwe medewerkers. 
 
 
 

 
 
Aantal Huisnet berichten 
over integriteit. 
 

 

  
In 2020 heeft beperkte communicatie op Huisnet plaatsgevonden. In 2021 wordt dit weer actief 
opgepakt. 
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Blik naar de toekomst 
De beperking door de pandemie heeft ervoor gezorgd dat er een achterstand is ontstaan in het geven 
van morele oordeel trainingen en het afleggen van de ambtseed. Deze achterstand zal zo snel mogelijk 
in 2021 worden ingelopen door het inzetten van digitale trainingen. Voor het afleggen van de ambtseed 
eerst in grotere groepen, daarna in kleinere groepen op basis van instroom van nieuwe medewerkers. 
Deze trainingen versterken het zelfstandig moreel oordeel van de zittende medewerkers en 
leidinggevenden. De vervolgstap is het op gezette tijden in teamverband houden van een moreel 
beraad. In 2021 worden hiervoor intern procesbegeleiders aangesteld.  
 
In de eerste helft van 2021 wordt een onderzoeksprotocol en een register voor het bijhouden van 
integriteitsmeldingen voorgelegd aan gedeputeerde staten. Dit protocol is bedoeld als aanvulling op de 
Regeling procedure en bescherming bij melding van vermoedens van een misstand en beschrijft een 
duidelijke procedure voor de behandeling van lichtere integriteitsschendingen. Tevens zal er een 
oriëntatie op de markt zijn van bureaus die kunnen ondersteunen bij het doen van onderzoeken. 
 
Ook wordt onderzocht of het moreel beraad online doorgang kan vinden. Bij inhuur zal een 
geheimhoudingsverklaring worden getekend, om bekend te raken met het integriteitsbeleid en de 
voorwaarden aan het omgaan met informatie. Deze losse onderdelen vormen samen een belangrijke 
basis voor het integriteitsbeleid. 
 
Het is van belang in 2021 de organisatie verder bekend te maken met het onderwerp ‘integriteit’. 
Berichtgeving, communicatie en het houden van moreel beraad zijn belangrijke middelen hiervoor. 
Langzaam zal het onderwerp ingebed moeten worden in de cultuur, gebruiken en omgang binnen de 
organisatie.  
 
Voor het jaar 2021 zal een implementatieplan worden opgesteld op basis van het integriteitsplan 2018-
2022 en de resultaten van de evaluatie van de trainingen morele oordeelsvorming. Daarnaast zullen 
actuele ontwikkelingen op het vlak van integriteit worden gevolgd en waar nodig worden 
geïmplementeerd. 
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Inleiding 

 

De Voortgangsrapportage Europese programma’s geeft (inhoudelijk) inzicht in de projecten die met 

Europese en Drentse middelen gefinancierd worden. De financiële verantwoording is weer gegeven in 

de jaarrekening 2020. Deze rapportage geeft inzicht in de Europese projecten die het afgelopen jaar in 

Drenthe gestart zijn. De verschillende projecten zijn geclusterd naar Europees programma. De volgende 

Europese programma’s zijn onderdeel van deze rapportage: 

• EFRO 

• INTERREG VA (Deutschland-Nederland) 

• INTERREG VB (Noordzee) 

• INTERREG V Europe (C)  

• POP3 

 

Per programma brengt deze rapportage algemene ontwikkelingen in kaart en welke projecten zijn 

gestart. Voor deze projecten geeft het rapport de financiële omvang van het project weer, hoeveel van 

deze financiële kosten gedekt wordt vanuit Europa, hoeveel uit Drentse cofinanciering en hoeveel uit 

overige dekking. Per project wordt ook een korte inhoudelijke omschrijving gegeven. 

Europese cofinanciering voor Drentse projecten 

De Europese Commissie heeft voor de programmaperiode 2014 - 2020 vele miljarden aan Europese 

middelen beschikbaar gesteld om de doelstellingen die staan beschreven in de Europa 2020 strategie 

te verwezenlijken. Provincie Drenthe heeft op een strategische manier gebruikt gemaakt van de kansen 

die Europa biedt om provinciale beleidsdoelen te bereiken en zal dit ook blijven doen. Voor wat betreft 

de Europese programmaperiode 2014-2020 zal deze rapportage de laatste zijn. 

  

Drentse doelstellingen zoals omschreven in De investeringsagenda 2020-2023 sluiten goed aan op de 

Europese doelstellingen zoals omschreven in de Europa2020 strategie. Denk hierbij aan thema’s als 

energietransitie en grensoverschrijdende spoorverbindingen. Door Drentse projecten te koppelen aan 

deze Europese doelstellingen, ontstaan er kansen op Europese cofinanciering. De 

cofinancieringsreserve biedt mogelijkheden om actief en flexibel kansen te zoeken en te creëren zodat 

Drentse projecten daadwerkelijk met Europese financiering medegefinancierd kunnen worden. De 

bijdrage vanuit de cofinancieringsreserve is altijd een deel van de Drentse provinciale bijdrage, dit is zo 

afgesproken in het spelregelkader. De cofinancieringsreserve Europa is belangrijk voor het realiseren 

van de projecten. 

 

Er zijn veel verschillende Europese programma’s. Zo zijn er programma’s die de culturele sector 

ondersteunen, maar ook programma’s die ingezet worden voor cofinanciering van logistieke projecten. 

Ook hebben programma’s verschillende werkgebieden. Er zijn programma’s die geschreven worden 

voor een bepaald gebied. Zo heeft het Duits-Nederlandse grensgebied het INTERREG Deutschland-

Nederland als programma. Ook zijn er programma’s met heel Europa als werkgebied. Denk hier 

bijvoorbeeld aan INTERREG Europe. 

 

De programma’s die aan bod komen in deze voortgangsrapportage hebben onder andere Nederlandse 

provincies als regionale partner. Dit wil zeggen dat de provincie Drenthe mede-uitvoerder is van de 

programma’s in deze rapportage. Mede-uitvoerder betekent dat de provincie invloed uitoefent op de 

beleidsthema’s van het programma.  
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Multiplier 

 

Van elke geïnvesteerde euro gaat een multipliereffect uit. Omdat de meeste programma’s slechts een 

deel van de projectkosten financieren, is de projectomvang en bijbehorende investeringsimpuls groter 

dan het bedrag aan Europese subsidie. In Europese programma’s varieert de subsidie globaal gesteld 

van 30% tot 100%. In andere programma’s moet tegenover iedere Europese euro minimaal een 

‘nationale’ euro staan (met historische ervaringscijfers in EFRO bijvoorbeeld dat de multiplier oploopt 

tot bijna 4).  

 

Op basis van ervaringscijfers is een gemiddeld subsidiepercentage per programma vastgesteld. De 

hieruit volgende multiplier per programma is weergegeven in onderstaande tabel 1. Door deze 

informatie te combineren met de verleende subsidie per programma, kan per onderzoeksgebied de 

investeringsimpuls en de gewogen multiplier worden vastgesteld. De gewogen multiplier voor deze 

programma’s bedraagt 2,72. 

 

Europees programma Multiplier 

POP3 2,86 

INTERREG A Duitsland-Nederland 1.90 

INTERREG B Noordzee 2,00 

INTERREG V Europe 4,00 

OP EFRO Noord 2,86 

Gewogen gemiddelde multiplier 2,72 

Tabel 1: Multiplier 

 

Het zogenoemde multipliereffect van elke geïnvesteerde euro maken de Europese middelen tot 

belangrijke impulsgelden voor de provincie. De Europese middelen zijn een katalysator bij het 

stimuleren van vooral het bedrijfsleven en Triple Helix partners om te innoveren en innovatiekracht te 

verbinden met belangrijke en actuele maatschappelijke opgaven.  
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OP EFRO NOORD 
 

Dit hoofdstuk geeft de voortgang binnen OP EFRO weer. De volgende zaken komen aan bod: 

• Tabel met daarin de EFRO-projecten uit 2020 weergeven. Per project wordt de totale 

projectomvang, Europese subsidie, Drentse cofinanciering en overige financiering (meestal 

eigen financiering) gegeven; 

• Cirkeldiagram met daarin de totale omvang van de nieuwe projecten samen uitgesplitst naar 

Europese subsidie, Drentse cofinanciering en overige financiering (meestal eigen financiering); 

• De ontwikkeling van de EFRO-subsidie voor Drentse partners door de jaren heen; 

• Algemene tekst over het programma; 

• Inhoudelijke toelichting over de projecten gestart in 2020. 

 

Tabel 2: EFRO-projecten 2020. 

 

 

Figuur 1: Cofinanciering van de provincie Drenthe en Europese subsidie ten opzichte van de totale omvang van 

het project/openstelling voor 2020. 

 

€991.942

€182.733

€1.305.180

EFRO

Europese Subsidie Drentse Cofinanciering Overig

Naam Totale 

projectomvang 

(€) 

Europese 

subsidie (€) 

Drentse 

cofinanciering 

(€) 

Overig (€) 

Project Binder 3 D 1.827.332,50 730.933,00 182.733,25 913.666,25 

Wireless Datalab 652.523,40 261.009,36 -  391.514,04 

Totaal 2.479.855,90 991.942,30 182.733,25 1.305.180,29 
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Figuur 2: EFRO-subsidie aan Drentse partners door je jaren heen 

 

Het lijndiagram in figuur 2 is gegenereerd uit het EU-monitoringsysteem van ERAC. Dit bureau houdt 

bij waar in Nederland en bij welke partners Europese subsidies terechtkomen. Voor Drentse 

organisaties doet ERAC dit sinds medio 2016. Dit verklaart de stijging in de lijn vanaf dit tijdstip. Dit wil 

dus niet zeggen dat voor 2016 geen EFRO-subsidie aan Drentse organisaties is beschikt. 

 

Algemene Ontwikkelingen 

Het reguliere deel van het gehele EFRO-programma is per 31 december 2020 volledig besteed. Eind 

2020 zijn de laatste aanvragen inhoudelijk behandeld door de deskundigencommissie van SNN. De Call 

Valorisatie die vervolgens werd opengesteld, werd ook al snel overtekend.  Waar het behalen van de 

bestedingsnorm nog een uitdaging leek, is de norm voor 2020 relatief eenvoudig gerealiseerd. Eind 

2020 is voor in totaal 118 miljoen euro aan kosten door projecten bij SNN gedeclareerd. Hiervan is 108 

miljoen euro opgenomen in de betaalaanvraag bij de Europese Commissie.   

Verdeling budgetten over prioriteiten, doelstellingen en provincies:  

De laatste openstellingen op het OP EFRO programma sloten op 1 juli 2020. Alle calls, op 

Human Capital na, zijn overtekend. Het totaal aan aanvragen komt uit op 218 miljoen. Hiervan was circa 

180 miljoen gericht op prioriteit 1 Innovatie en 40 miljoen op prioriteit 2 CO2-reductie. Het volume aan 

toegekende projecten komt op 148,8 miljoen euro.  

De maatschappelijke uitdagingen zijn redelijk evenredig verdeeld, waarbij ‘voedselzekerheid, duurzame 

landbouw en bio-economie' een aanzienlijk aandeel voor z’n rekening neemt van bijna 30%. Deze wordt 

op de voet gevolgd door ‘gezondheid en welzijn’.  

De toekenningen per provincie lopen aardig uiteen, zeker gezien het aandeel mkb-bedrijven per 

provincie. Groningen en Fryslân hebben nagenoeg een gelijk aantal van circa 300 bedrijven en Drenthe 

heeft circa 200 bedrijven. Van het totaalbedrag van circa 150 miljoen euro is 16 miljoen in Fryslân 

uitgegeven en in Groningen 56 miljoen. Drenthe heeft een toegekend bedrag van 14 miljoen en 

gezamenlijk is er ruim 60 miljoen besteed. Het relatief lage bedrag voor Drenthe heeft vaak te maken 

met het gezamenlijk oppakken van projecten met partners in andere provincies en het geringe 

aantal onderzoeks- en kennisinstellingen met impact, zoals de RUG en het UMCG.   
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Inhoudelijke toelichting projecten 

1.  Binder 3D  

Het noordelijk MKB loopt sterk achter met het implementeren van 3D printtechnieken voor industriële 

toepassingen waarbij maakbaarheid, betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid van belang zijn. Zij 

hebben nog een flinke drempel te overwinnen. Bedrijven voelen de urgentie om in actie te komen 

maar vinden het nog moeilijk om er echt mee aan de slag te gaan. De proeftuin beoogt deze drempel 

te verlagen door het ontwikkelen van een lerend netwerk, door te begeleiden in validatie en 

implementatie van verdienmodellen en het realiseren van een experimenteeromgeving met hierin 

toegang tot specialistische kennis en apparatuur. De proeftuin richt zich op maakbedrijven in Noord-

Nederland die de potentie van industrieel 3D printen voor haar bedrijf willen onderzoek.  

De hoofddoelstelling van het proeftuinproject is: “Het creëren van acceptatie en bewustwording van de 

mogelijkheden van Additive Manufacturing (AM) om zodoende innovatie en economische groei te 

stimuleren binnen het noordelijke MKB.”  

Projectlooptijd: 1.7.2020 - 1.7.2023  

 

 

 

 

2. Wireless Data lab 

Informatie en communicatietechniek (ICT) in onze moderne maatschappij is ‘everywhere’. Nieuwe 

vormen daarvan zullen de komende vijf jaar centraal staan in opkomende technologieën zoals robots, 

drones, zelfrijdende voertuigen, toerisme, smart farming, smart factories en nieuwe medische 

apparaten. Het opent de weg naar nieuwe toepassingen die efficiënter en daarmee duurzamer zijn. In 

veel gevallen wordt de data op de bekende wijze via kabel of fiber opgenomen en getransporteerd. Er 

zijn echter steeds meer situaties waarbij een deel van die data “door de lucht gaat”: draadloos 

datatransport. Dat kan beginnen bij een regensensor bij het landbouwbedrijf tot aan de 5G-verbinding 

om video-data verder te leiden. Het toepassen van deze draadloze toepassingen lijkt vanzelfsprekend, 

maar het ontwerpen ervan gaat niet vanzelf.  

Het Wireless Data Lab voorziet (startende) ondernemers uit Noord-Nederland in de behoefte aan 

technische ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuwe producten/diensten waarin in het bijzonder 

draadloze techniek (Radio Frequentie of kortweg RF-techniek) wordt toegepast. Het Wireless Data 

Lab is hiermee duidelijk complementair aan andere proeftuinen in Noord-Nederland. Het Wireless-

Data Lab is een plaats waar geavanceerde ontwerpsoftware, hoogstaande meetapparatuur, 

technische expertise en een netwerk van innovatieadviseurs samenkomen. Alles ten dienste van een 

ondernemer die een idee voor een innovatieve draadloze toepassing in een compleet product wil 

omzetten. 

ASTRON in Dwingeloo (Drenthe) heeft vanwege haar astronomisch onderzoek m.b.v. radiotelescopen 

veel kennis en ervaring met het bouwen van Radio Frequentie (RF) systemen. Draadloze techniek 

vormt in feite het hart van haar geavanceerde radiotelescopen. Hiervoor beschikt ASTRON over een 

operationeel laboratorium met een uitgebreide RF-ontwerpafdeling en met geavanceerde (kostbare) 

meetinstrumenten. De radiotelescopen van ASTRON zijn van wereldfaam. Dankzij dit Wireless-Data 

EFRO-Proeftuinproject kunnen deze unieke voorzieningen ook toegankelijk worden gemaakt voor 

ondernemingen die starten of reeds bezig zijn met de ontwikkeling van hun eigen draadloze 

toepassingen. 

Projectlooptijd: 1.9.2020 - 1.9.2023   
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INTERREG VA DEUTSCHLAND-NEDERLAND  
 

Dit hoofdstuk geeft de voortgang binnen INTERREG VA Deutschland-Nederland weer. De volgende 

zaken komen aan bod: 

• Tabel met daarin de INTERREG VA Deutschland-Nederland-projecten weergeven. Per project 

wordt de totale projectomvang, Europese subsidie, Drentse cofinanciering en overige 

financiering (meestal eigen financiering) gegeven; 

• Cirkeldiagram met daarin de totale omvang van de nieuwe projecten samen uitgesplitst naar 

Europese subsidie, Drentse cofinanciering en overige financiering (meestal eigen financiering); 

• De ontwikkeling van de INTERREG VA Deutschland-Nederland-subsidie voor Drentse partners 

door de jaren heen; 

• Algemene tekst over het programma; 

• Inhoudelijke toelichting over de projecten gestart in 2020. 

 

 

Naam Totale 

projectomvang (€) 

Europese subsidie 

(€) 

Drentse 

cofinanciering (€) 

Overig (€) 

MariGreen (voltooid op 

30.06.19, afgesloten) 9.942.108,00  4.971.055,00  42.751,00  4.928.302,00  

BioÖkonomie im Non-

Food-Sektor (voltooid op 

31.05.19, afgesloten) 7.773.971,16  3.886.985,08  107.571,02  3.779.415,06  

FOOD2020 (voltooid op 

31.12.18, afgesloten) 5.174.179,79  2.506.875,71  18.360,95  2.648.943,13  

BiK - Bionica in het mkb 

(voltooid op 31.03.20) 2.800.000,00  1.400.000,00  24.539,00  1.375.461,00  

ID3AS (voltooid op 

31.12.20) 9.105.937,00  4.552.968,50  112.003,02  4.440.965,48  

LNG Pilots (voltooid op 

31.12.19, afgesloten) 6.747.285,90  3.373.641,80  11.650,93  3.361.993,17  

Power-to-Flex (voltooid 

op 01.10.20)  2.974.439,26  1.457.475,03  11.893,18  1.505.071,05  

Groene Kaskade 

(voltooid op 01.04.20) 6.000.796,45  3.000.397,73  30.570,49  2.969.828,23  

Vital Regions 1.761.290,00  880.645,00  19.659,00  860.986,00  

FOOD 2020 - Phase II 4.461.059,50  1.999.945,00  30.000,00  2.431.114,50  

Kontaktlo(o)s Laden 1.893.815,00  852.216,75  28.596,61  1.013.001,64  

BioÖkonomie - Grüne 

Chemie 6.668.319,00  2.500.000,00  151.172,00  4.017.147,00  

SEREH 1.488.290,93  744.145,47  59.531,64  684.613,82  

H2Watt 2.265.655,00  906.262,00  113.282,75  1.246.110,25  

KI-AGIL 918.230,00  5.000,00  62.500,00  850.730,00  

Totaal Prioriteit 1 69.975.376,99  33.037.613,07  824.081,59  36.113.682,33  



 

9 

 

 

 

 

Naam Totale 

projectomvang (€) 

Europese 

subsidie (€) 

Drentse 

cofinanciering (€) 

Overig (€) 

Grenzeloos Veen 

(voltooid op 30.06.19, 

afgesloten) 6.570.185,63  3.285.092,82  457.018,56  2.828.074,25  

Koepelproject 

Arbeidsmarkt (voltooid op 

30.06.19, afgesloten) 4.280.989,00  2.140.494,50  145.125,53  1.995.368,97  

Net(z)werk+ 6.750.000,00  3.375.000,00  150.000,00  3.225.000,00  

Kulturachse Nord 

(voltooid op 15.03.19, 

afgesloten) 384.357,00  192.178,56  25.000,00  167.178,44  

Common Care 1.080.000,00  540.000,00  50.000,00  490.000,00  

Arbeitsmarkt Noord 4.289.644,00  2.144.822,00  168.171,00  1.976.651,00  

Grenscultuur  388.800,00  191.340,00  38.800,00  158.660,00  

Zonder Grenzen 2.0 450.000,00  225.000,00  37.500,00  187.500,00  

Waterkwaliteit 1.374.242,10  549.696,82  68.712,11  755.833,17  

Startup Eems-Dollard-

regio 1.400.000,00  560.000,00  70.000,00  770.000,00  

Veenland 332.290,00  89.130,00  80.133,75  163.026,25  

MariX 671.042,47  319.241,20  10.000,00  341.801,27  

H2 Chance 225.924,50  112.962,00  2.824,00  110.138,50  

Totaal Prioriteit 2 28.197.474,70  13.724.957,90  1.303.284,95  13.169.231,85  

     

Totaal P1+P2 98.172.851,69 46.762.570,97 2.127.366,54 49.282.914,18 

 

Tabel 3: INTERREG VA Deutschland-Nederland projecten 2020 en totaal (gehele periode) 
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Figuur 3: Cofinanciering van de provincie Drenthe en Europese subsidie ten opzichte van de totale omvang van 

het project/ openstelling. 

 

 

Figuur 4: INTERREG VA Deutschland-Nederland-subsidie aan Drentse partners door de jaren heen 

Het lijndiagram in figuur 4 is gegenereerd uit het EU-monitoringsysteem van ERAC.  

 

Algemene ontwikkelingen 

 

Samenwerking over landsgrenzen zorgt voor aanzienlijke economische groei en samenhang in Europa. 

De Europese Unie heeft daarom in 1990 het programma INTERREG gestart om samenwerking en 

kennisuitwisseling te bevorderen tussen lidstaten. Het huidige vijfde INTERREG A programma loopt tot 

en met het jaar 2020, waarna een nieuwe periode zal starten.  

INTERREG VA Deutschland-Nederland is door de jaren heen steeds effectiever geworden in het 

oplossen van grensproblemen en het bij elkaar brengen van Duitse en Nederlandse partijen. 

€46.762.571

€2.127.367

€49.282.914

Interreg VA - Deutschland Nederland

Europese Subsidie Drentse cofinanciering Overig
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Samenwerking aan de grens draait om vertrouwen en begrip voor elkaars structuren en uitdagingen. In 

de Europese programmaperiode 2014- 2020 staat hiervoor een bedrag van ca. € 220 miljoen ter 

beschikking dat de partners binnen INTERREG aanvullen tot ca. 440 miljoen Euro. 

De doelstellingen die met deze middelen in de huidige periode worden nagestreefd zijn: 

• Prioriteit 1 » het vergroten van de innovatiekracht in de grensregio (Thema’s: High Tech Systems 
& Materials (HTSM), Agribusiness & Food, Health & LifeSciences, Energie & CO2-arme economie 
en Logistiek.  

• Prioriteit 2 » het wegnemen van de grens als barrière 
 

 

Inhoudelijke toelichting projecten  

 

1. KI-AGIL  

Het doel van KI-Agil is om, speciaal voor MKB-bedrijven, de voorwaarden voor de implementatie 

van Artificial Intelligence (AI) en de hierop steunende innovatieve branches te verbeteren. Daarmee 

wordt kunstmatige intelligentie ontsloten voor bedrijven door middel van agile arbeidsvormen. Het 

project valt binnen prioriteit 1. De Hanzehogeschool Groningen en het Instituut voor Duale Studies 

verkennen binnen zes MKB’s de grenzen van AI en zoeken naar implementeerbare 

gebruikersmogelijkheden, met het doel om nieuwe werkvormen en businessmodellen in samenwerking 

met deze bedrijven te ontwikkelen, waarbij rekening wordt gehouden met de maatschappelijke 

grondbeginselen. 10 andere bedrijven in het grensgebied worden geïnformeerd over de mogelijkheden 

omtrent de inzet van AI, wat in een vervolgproject verder uitgewerkt kan worden.  

Projectlooptijd: 1.7.2020 - 30.6.2022  

  

2. Grenzübergreifendes Kulturnetzwerk Naturpark Moor-Veenland 

De acht musea in het Internationale Naturpark Moor-Veenland vormen een actief, grensoverschrijdend 

cultureel netwerk. Dit project draagt eraan bij dat het netwerk duidelijk hechter wordt en dat de 

meertaligheid van het aanbod een kwaliteitsimpuls krijgt. Het project valt binnen prioriteit 2. Om alle 

bezoekers een aantrekkelijk en hoogwaardig grensoverschrijdend aanbod te kunnen doen, worden de 

tentoonstellingen met hun informatie, films en rondleidingen allemaal tweetalig of zelfs drietalig gemaakt 

en komt er een gezamenlijke, tweetalige audiotour. Die audiotour heeft meteen een 

netwerkversterkende functie omdat er een gezamenlijk concept en een gedeelde database aan ten 

grondslag ligt. Het grensoverschrijdende cultuurnetwerk in Naturpark Moor-Veenland kan op die manier 

een aanbod opzetten dat optimaal onderling is afgestemd en beschikbaar is in twee talen zodat 

bezoekers van beide kanten van de grens doelgericht worden geïnformeerd over de verschillende 

regionale thema’s.  

Projectlooptijd: 1.7.2020 - 30.6.2022 



 

12 

 

  

  

3. MariX  

Het maritieme bedrijfsleven is een sector met een relatief hoog omzetcijfer, met meer dan 500 bedrijven 

en 22.000 werknemers in de maritieme kernsectoren die van groot structureel belang zijn voor de regio 

Noord-Nederland/Weser-Ems. De uitdagingen voor het maritieme bedrijfsleven aan beide zijden van de 

grens zijn complex. Onder andere worstelt de maritieme sector massief met de rekrutering van junior 

personeel. Het MariX-project is gericht op loopbaanoriëntatie en de werving van junior personeel in de 

scheepvaart en de scheepsbouw, met als doel het genereren van blijvende interesse in maritieme 

technologieën en maritieme carrières om de toekomstige levensvatbaarheid van beroepen in deze 

sector te bevorderen. Grensoverschrijdende netwerken moeten helpen om een zo groot mogelijke pool 

van potentiële junior medewerkers en opleidingsplaatsen te creëren, zodat de grotere keuze kan leiden 

tot een optimale match tussen werknemers en werkgevers. Het project valt binnen prioriteit 2.  

Projectlooptijd: 1.7.2020 - 30.6.2022  

  

4. H2 Chance 

Binnen dit project, welke binnen prioriteit 2 valt, wordt grensoverschrijdend onderzoek gedaan naar het 

verbeteren van biogasinstallaties met behulp van waterstof. Het doen van onderzoek naar efficiëntere 

vergistingsinstallaties is nodig om de impact van deze installaties op het klimaat te kunnen verminderen. 

Efficiëntere biogasinstallaties leiden bovendien tot een reductie van het grondstofverbruik. Dat is 

gewenst, aangezien de concurrentie voor het verkrijgen van grondstoffen flink is toegenomen.  

Onderzocht wordt op welke manier het gebruik van waterstof (H2) het vergistingsproces van de 

biogasproductie efficiënter kan maken. Uiteindelijk moet dat ertoe leiden dat het geproduceerde gas 

een hogere kwaliteit heeft (meer CH4; minder CO2) en de benodigde hoeveelheid biomassa lager is. 

De benodigde waterstof wordt geproduceerd in twee testinstallaties, waarvan een in Duitsland en een 

in Nederland staat.  

Projectlooptijd: 1.11.2020 - 1.6.2022  
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INTERREG VB NOORDZEE 
 

Dit hoofdstuk geeft de voortgang binnen INTERREG VB Noordzee weer. De volgende zaken komen 

aan bod: 

• Tabel met daarin de INTERREG VB Noordzee-projecten uit 2020 weer gegeven. Per project 

wordt de totale projectomvang, Europese subsidie, Drentse cofinanciering en overige 

financiering (meestal eigen financiering) gegeven; 

• Cirkeldiagram met daarin de totale omvang van de nieuwe projecten samen uitgesplitst naar 

Europese subsidie, Drentse cofinanciering en overige financiering (meestal eigen financiering); 

• De ontwikkeling van de INTERREG VB Noordzee-subsidie voor Drentse partners door de jaren 

heen; 

• Algemene tekst over het programma; 

• Inhoudelijke toelichting over de projecten uit 2020. 

 

Tabel 4: INTERREG VB Noordzee projecten 2020 en totaal (gehele periode). 

 

Naam 
Totale projectomvang 

(€) 

Europese 

Subsidies (€) 

Drentse 

cofinanciering (€) 

Overig (€) 

C5A  1.925.150    962.575   52.200  910.375 

G Patra   3.912.319    1.956.160   182.500  1.773.659 

Hytrec2   5.246.271    2.623.136   190.000  2.433.135 

In for Care   4.457.710    2.228.855    154.497  2.074.358 

Like!   4.251.964    2.125.982    125.000  2.000.982 

Topsoil   8.453.013    4.226.507    340.500  3.886.006 

Surflogh   2.718.376    1.359.188    350.000  1.009.188 

COM3   4.203.832    2.101.916    125.000  1.976.916 

Bling   4.981.490    2.490.745    136.500  2.354.245 

Stronghouse   5.899.758    2.949.879   400.000  2.549.879 

Totaal 46.039.883 23.024.943 2.056.197 20.958.743 
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Figuur 5: Cofinanciering van de provincie Drenthe en Europese subsidie ten opzichte van de totale omvang van 

het project/ openstelling. 

            

 

Figuur 6: INTERREG VB Noordzee-subsidie voor Drentse partners door de jaren heen 

 

Het lijndiagram in figuur 6 is gegenereerd uit het EU-monitoringsysteem van ERAC.  

 

 

 

 

 

€23.024.943

€2.056.197

€20.958.743

Interreg VB - Noordzee

Europese Subsidie Drentse cofinanciering Overig
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Algemene ontwikkelingen 

 

De provincie Drenthe is een actieve partner in deze projecten met acht gehonoreerde projecten in de 

INTERREG VB Noordzee. De provincie laat daarmee zien een gewaardeerde, betrouwbare partner te 

zijn en haalt daarmee een aanzienlijk bedrag en kennis naar Drenthe. Deze projecten kunnen alleen 

worden uitgevoerd en toegekend wanneer ze aansluiten op het beleid van de provincie. Daarmee is de 

eigen inbreng van de provincie ook gelijk gewaarborgd.  Hierbij is het belangrijk op te merken dat in 

voorgaande programma’s het telkens om de provincie als grondgebied ging en in dit programma de 

projecten weergegeven worden met de provincie zelf als partner. In andere woorden in voorgaande 

hoofdstukken zijn alle nieuwe projecten met Drentse partners weergegeven, terwijl in dit hoofdstuk 

alleen de projecten met de provincie als begunstigde worden behandeld. 

 

Inhoudelijke toelichting projecten 

 

1. STRONGHOUSE 

Onderstaande thema’s spelen bij de provincie Drenthe, gemeenten, corporaties en de deelnemers aan 

de Expeditie een belangrijke rol. Dit project is bedoeld om gebiedsgericht schaalvoordelen en 

instrumenten te ontwikkelen om huiseigenaren te verleiden duurzaam te investeren in hun woningen en 

de drempel daarvoor te verlagen. 

1. Nieuwe investeringsinstrumenten voor particuliere huiseigenaren en collectieven (wijk- en 

dorpsverenigingen, VvE’s) 

2. Ondersteunen van bewonersinitiatieven op het gebied van woningverbetering en energie 

3. Activeren van het MKB om woningverbetering te ondersteunen 

4. Toepassing van nieuwe technologie in woningen 
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2. HyTrEc2 

Aangezien 94% van het vervoer momenteel op olie is gebaseerd, zullen groene vervoersoplossingen 

zoals waterstof een sleutelrol spelen bij het behalen van de EU-doelstellingen op het gebied van 

energie en klimaatverandering. Elektrische voertuigen met waterstof-brandstofcellen (FCEV's) zijn van 

cruciaal belang omdat ze een grotere actieradius hebben dan elektrische batterijvoertuigen. Deze 

grotere actieradius is essentieel in de Noordzee regio, wat een groot aantal kleine en middelgrote 

steden heeft met daarnaast een groot plattelandsgebied. Momenteel is er marktfalen veroorzaakt door 

de hoge kosten van FCEV's, met name voor grote wagenparkbeheerders, zoals bestelwagens, en de 

noodzaak om groene waterstof goedkoper te maken door kosten effectievere waterstofproductie, -

opslag en -distributie Het belangrijkste doel is om voorwaarden te creëren zodat een FCEV-markt kan 

ontstaan en de Noordzee regio te promoten als een ‘Centre for Excellence’ voor brandstofcellen en 

range-extenders. Het project heeft als doel de kosten van waterstofvoertuigen te verlagen en de CO2-

uitstoot verminderen door onder andere:  

• Verbetering van de efficiëntie van diverse waterstofvoertuigen, zoals bestelwagens, grote 

vrachtwagens en vuilniswagens.  

• Verbetering van de waterstof supply chain 

• Ontwikkeling van innovatieve methoden voor de productie, opslag en distributie van groene 

waterstof. 
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INTERREG VC EUROPE 
 

Dit hoofdstuk geeft de voortgang binnen INTERREG VC Europe weer. De volgende zaken komen 

aan bod: 

• Tabel met daarin de INTERREG VC Europe-projecten, welke actief waren in 2020, 

weergegeven. Per project wordt de totale projectomvang, Europese subsidie, Drentse 

cofinanciering en overige financiering (meestal eigen financiering) gegeven; 

• Cirkeldiagram met daarin de totale omvang van de nieuwe projecten samen uitgesplitst naar 

Europese subsidie, Drentse cofinanciering en overige financiering (meestal eigen financiering); 

• De ontwikkeling van de INTERREG VC-Europe-subsidie voor Drentse partners door de jaren 

heen; 

Tabel 5: INTERREG VC  Europaprojecten 

 

 

Figuur 7: Cofinanciering van de provincie Drenthe en Europese subsidie ten opzichte van de totale omvang van 

het project/ openstelling. 

 

 

 

 

€2.565.203

€353.338

€501.729

Interreg VC - Europa

Europese Subsidie Drentse Cofinanciering Overig

Naam Totale 

projectomvang 

(€) 

Europese subsidie 

(€) 

Drentse 

cofinanciering (€) 

Overig (€) 

Osiris   1.715.322    1.286.492    163.601  265.229 

Rural Growth  1.704.948    1.278.711    189.737  236.500 

Totaal 3.420.270 2.565.203 353.338 501.729 
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Figuur 8 geeft de INTERREG VC subsidie aan Drentse partners door de jaren heen weer. Het 

betreft hier twee projecten uit 2016 (OSIRIS en RuralGrowth). 

 

 

Figuur 8: INTERREG VC Europe-subsidie aan Drentse partners door de jaren heen 

 

Het lijndiagram in figuur 8 is gegenereerd uit het EU-monitoringsysteem van ERAC.  
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POP3 - SUBSIDIES VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING  
 

Dit hoofdstuk geeft de voortgang van POP3 weer. In dit hoofdstuk wordt de voortgang per maatregel 

weergegeven. Dit omdat op maatregelniveau een beter inhoudelijk beeld ontstaat van de daadwerkelijke 

voortgang, dan op projectniveau. Dit omdat de verschillende projecten veelal klein van omvang zijn. 

Het volgende komt aan bod in dit hoofdstuk: 

• Fiche met daarin de voortgang op programmaniveau (totaal); 

• Tabel met daarin de voortgang per maatregel (afgelopen jaar); 

• Cirkeldiagram met daarin de uitsplitsing van de totale omvang van POP3 naar Europese 

subsidie, Drentse cofinanciering en overige financieringsbronnen; 

• Inhoudelijke toelichting per maatregel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 9: Fiche voortgang programma 

In 2020 zijn er nog een beperkt aantal openstellingen geweest. Onder andere voor LEADER en de Jonge 

Landbouwers regeling.
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Veehouderij en landbouw zijn erg belangrijk voor de economie van Drenthe. Om ook in de toekomst 

sterk te staan met deze agrarische sector, investeert de provincie in innovatie en duurzaamheid en een 

leefbaar platteland. Zodat het hier goed leven, wonen en werken is. 

 

Doel & budget tot en met 2020 

In totaal is € 54 miljoen subsidie beschikbaar voor een duurzame en concurrerende agrarische sector 

en een leefbaar platteland. Dit geld is beschikbaar voor: 

• Innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht 

• Natuur en landschap 

• Verbetering van de waterkwaliteit 

• Verbetering van leefbaarheid en economie 

Afhankelijk van de aanvraag, wordt 25 tot 100 procent van een aanvraag gesubsidieerd.  

De systematiek van POP is anders dan de voorgaande Europese Fondsen. Bij POP is sprake van een 

openstelling van een subsidiemaatregel. Daar kunnen publiek en private instellingen een voorstel voor 

indienen. De volgende maatregelen zijn gedurende de looptijd van POP3 opengesteld: 

 

Trainingen, workshops en coaching van ondernemers algemeen 

Subsidie kan worden verstrekt voor demonstraties of het verzorgen van trainingen, workshops en 
coaching aan een groep van landbouwondernemers. Dit heeft als doel het informeren over innovaties 
en modernisering en de toepassing ervan te bevorderen, enkel voor zover deze betrekking hebben op 
een of meerdere van onderstaande beleidsdoelstellingen: 

1. Natuur-inclusieve landbouw 
2. precisielandbouw 
3. kringlooplandbouw 
4. Ontwikkelagenda Melkveehouderij & Natuur 

 

Trainingen, workshops en coaching van ondernemers Veenkoloniën algemeen -precisielandbouw 

Subsidie kan worden verstrekt voor demonstraties en/of het verzorgen van trainingen, workshops en 

coaching aan een groep van landbouwondernemers enkel voor zover deze betrekking hebben op het 

verspreiden en het in de praktijk toepassen van bestaande kennis die leidt tot het optimaliseren van 

precisielandbouw en de toepassing hiervan voor een landbouwonderneming met veenkoloniaal 

bouwplan.  

 

Investeringen Veenkoloniën regulier - fysieke investering veenkoloniën 

Subsidie wordt verstrekt voor de volgende kosten voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het 

doel van de investering:  

1. de kosten van de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende goederen;  

2. de kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de 

marktwaarde van de activa; 

3. de kosten van adviseurs, architecten en ingenieurs;  

4. de kosten van adviezen duurzaamheid op milieu en economisch gebied 

 

 



 

21 

 

 

Investeringen jonge landbouwers 

De regeling is bedoeld om de aanschaf van modernere voorzieningen, installaties en machines te 

stimuleren. In deze openstelling is de investeringslijst wederom uitgebreid ten opzichte van eerdere 

openstellingen, waardoor voor de verschillende sectoren het aanbod aan duurzame investeringen groter 

is. Daarnaast heeft er een actualisering op basis van beleidsmatige afwegingen en de ervaringen naar 

aanleiding van eerdere openstellingen plaatsgevonden. De modernisering moet bijdragen aan 

verbetering van milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, 

landschap/ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit. Investeringen die alleen of hoofdzakelijk gericht zijn op 

verbetering van de rentabiliteit van bedrijven en vervanging door dezelfde goederen die al op het bedrijf 

aanwezig waren, komen niet voor subsidiëring in aanmerking. 

 

Niet productieve investeringen biodiversiteit 

Subsidie wordt verstrekt voor niet productieve investeringen die betrekking hebben op de maatregelen 

zoals beschreven in het Programma Natuurlijk Platteland en die de biodiversiteit binnen het 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) en de provincie Drenthe versterken. 

 

Niet productieve investeringen water   

Subsidie kan worden verstrekt voor investeringen die bijdragen aan het vasthouden of bergen van water, 

de (her)inrichting, transformatie of het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water-, KRW- en 

klimaatdoelen, inclusief de daarbij behorende werkzaamheden en kunstwerken. 

 

Samenwerking voor innovaties 

Subsidie wordt verstrekt voor het uitvoeren van een innovatieproject dat zich bevindt in TRL-niveau 4, 

5, 6 en/of 7 en bijdraagt aan één of meer van de volgende thema’s:  

a. Natuur inclusieve landbouw; 

b. Precisielandbouw;  

c. Kringlooplandbouw; 

d. Programma toekomstgerichte landbouw;  

e. Ontwikkelagenda Melkveehouderij & Natuur. 

 

Uitvoering van leaderprojecten 

Leader richt zich op het versterken van het platteland. In Drenthe richt het programma zich op Zuidwest-

Drenthe. Leader Zuidwest-Drenthe richt zich op het versterken van de economie en daarmee de 

leefbaarheid in Zuidwest-Drenthe. De focus ligt op de vrijetijdseconomie. Jaarlijks is circa 1 miljoen euro 

beschikbaar. Het principe is niet ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Er zijn selectiecriteria en alleen 

de beste projecten zullen gehonoreerd worden. Belangrijk daarbij is de verbinding tussen platteland en 

stad, en samenwerking met andere sectoren. 

Veehouderij en landbouw zijn erg belangrijk voor de economie van Drenthe. Om ook in de toekomst 

sterk te staan met deze agrarische sector, investeert de provincie in innovatie en duurzaamheid en een 

leefbaar platteland. Zodat het hier goed leven, wonen en werken is. 
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Inleiding 
 
Voor u ligt de Uitvoeringsinformatie 2020 bij de jaarrekening 2020 van de provincie Drenthe. In de 
Uitvoeringsinformatie wordt aan Gedeputeerde Staten verantwoording afgelegd over de baten 
en lasten ten opzichte van de beschikbare budgetten. Het vormt als het ware een specificatie van de 
Programmarekening en het Jaarverslag voor Provinciale Staten, die opgenomen zijn in de 
Jaarstukken 2020. Het BBV schrijft voor dat het college de Uitvoeringsinformatie vaststelt. 
 
De Uitvoeringsinformatie 2020 bij de jaarrekening 2020 is wettelijk bedoeld als uitvoeringsinformatie 
ten behoeve van de verantwoording van de organisatie aan GS. Deze opzet volgt dan ook de basis 
van de Uitvoeringsinformatie 2020 bij de Begroting 2020. 
 
In de Uitvoeringsinformatie 2020 is het Jaarverslag van de provinciearchivaris opgenomen in bijlage 6. 
Dit verslag wordt in de Archiefverordening provincie Drenthe 2013 in artikel 8 als basis voor de 
verantwoording van Gedeputeerde Staten genoemd. Het verslag behoort inzicht te geven in het 
beheer van naar de archiefbewaarplaats overgebrachte openbare provinciale archiefbescheiden 
én het toezicht op het beheer van de binnen de organisatie aanwezige jongere archiefbescheiden. 
 
De Uitvoeringsinformatie 2020 bij de Jaarrekening 2020 bestaat uit de volgende hoofdstukken: 
1. Realisatie naar programma's van de baten en lasten. 
2. Kosten van de provinciale organisatie (apparaatskosten). 
3. Bijlagen (waaronder overzichten van de opgenomen en verstrekte geldleningen en de 
gewaarborgde geldleningen). Om het verband tussen de Programmarekening en het Jaarverslag en 
de Uitvoeringsinformatie helder te houden is in bijlage 5 een conversietabel Programma- en 
Beleidsopgavenrealisatie opgenomen. 
4. Investeringsagenda voortgang projecten. Hierin is de voortgang toegelicht in een detailoverzicht per 
project. 
5. Voortgangsrapportage Europa. 
6. Managementresultaten. 
 
De Uitvoeringsinformatie 2020 bij de Jaarrekening 2020 wordt niet automatisch aan alle statenleden 
toegezonden. Het stuk maakt in het duale stelsel deel uit van de planning-en-controlcyclus van GS. 
Wel bestaat voor statenleden altijd de mogelijkheid kennis te nemen van de Uitvoeringsinformatie 
2020 bij de Jaarrekening 2020 indien zij dat voor de vervulling van hun controlerende rol van belang 
vinden. 
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Leeswijzer 
 
In deze Uitvoeringsinformatie 2020 bij de Jaarrekening 2020 is de realisatie ten opzichte van de 
beschikbare budgetten 2020 weergegeven. De daadwerkelijke uitvoeringsbudgetten zijn 
ondergebracht binnen de 9 programma's van de provincie. De programma's zijn onderverdeeld in 
beleidsopgaven en doelstellingen. 
 
De lasten zijn als positieve bedragen weergegeven en de baten als negatieve bedragen. Indien er in 
de kolom Verschil een negatief bedrag is aangegeven, dan betreft dat zowel bij de lasten als bij de 
baten een nadeel. 
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1. Realisatie naar programma's van de baten en 
lasten 
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Programma: 1: Besturen en samenwerken: kijkend over  grenzen 
heen 

Beleidsopgave: 1.1  PS: PS vervullen hun eigen rol en geven hieraan zowel binnen het 
(provinciaal) bestuur als binnen de Drentse samenle ving invulling 

Doelstelling: 1.1.01 Focus op de eigen bestuurlijke  rol van Provinciale Staten ("het Drents 
parlement") 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3100111 Ondersteuning bij het functioneren van PS 

423011 Kosten statenexcursies 0 14.644 14.644 435 14.209 

423014 Overige goederen en diensten 42.207 46.868 46.868 17.192 29.676 

423057 Presentiegeld/reis- en verblijfkosten 41.934 51.098 51.098 41.478 9.620 

423184 Kosten duaal bestuur 63.739 63.097 63.097 43.056 20.041 

423775 Stateninformatie systeem 75.381 50.000 50.000 24.020 25.980 

423776 Drenthe in Debat 25.597 40.000 40.000 28.755 11.245 

440009 Fractiewerkzaamheden 291.768 388.964 388.964 333.526 55.438 

440900 Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar 12.106 0 0 0 0 

3100113 Controle kosten accountant 

423112 Controlekosten 132.495 129.990 129.990 149.083 -19.093 

Totaal: Lasten 685.226 784.661 784.661 637.545 147.116 

 

Doelstelling: 1.1.02 Optimalisering van de informat ie- en beoordelingspositie van Provinciale 
Staten 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3100102 Onderzoek, informatievergaring en communicatie door  
Provinciale Staten (PS) 

433084 Bijdrage in kosten Noordelijke Rekenkamer 290.900 284.000 284.000 284.000 0 

3160401 Onderzoek Statengriffie 

423014 Overige goederen en diensten 49.305 81.016 81.016 34.275 46.741 

Totaal: Lasten 340.205 365.016 365.016 318.275 46.741 

 

Beleidsopgave: 1.2 CvdK: Goed functioneren als rijk sorgaan en boegbeeld 

Doelstelling: 1.2.01 Goede invulling van rijkstaken , medebewindstaken en representatieve 
taken 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020 

Begroting 
2020 na 

wijziging  

Realisatie 
2020

Verschil

3120102 Ondersteuning Commissaris van de Koning (CvdK)   

423021 Overige kosten CvdK 25.999 44.142 32.142 22.332 9.810 

423990 Afwikkeling voorgaand jaar 0 0 0 -93 93 

3200105 Integraal veiligheidsbeleid   
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423031 Kosten opleidingen en oefeningen 1.000 6.646 646 0 646 

423032 Kosten voorziening Radio Drenthe inschakelen bij rampen 0 846 846 0 846 

436532 Regionaal Info en Expertise Centrum 15.000 15.000 15.000 15.000 0 

Totaal: Lasten 41.999 66.634 48.634 37.240 11.394 

 

Beleidsopgave: 1.3  Goed openbaar bestuur in Drenth e 

Doelstelling: 1.3.01 Financieel gezonde en krachtig e Drentse medeoverheden 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

2250107 Financieel toezicht 

423604 Ontwikkeling financieel toezicht 0 0 15.750 15.750 0 

Totaal: Lasten   15.750 15.750  

 

Beleidsopgave: 1.4 Versterking kwaliteit eigen open baar bestuur 

Doelstelling: 1.4.01 Rechtmatige, heldere en transp arante besluitvorming 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020 

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

2250101 Juridisch advies  

423123 rechtskundige bijstand 18.806 19.798 19.798 13.542 6.256 

423990 Afwikkeling voorgaand jaar -300 0 0 0 0 

2250103 Algemeen juridisch beleid  

423113 Verzekeringen 59.838 73.378 62.378 62.711 -333 

423851 AVG 0 0 15.000 1.750 13.250 

3110103 Gedeputeerde staten (GS)  

423296 Kosten Gedeputeerde Staten 118.510 148.804 88.804 55.039 33.765 

423434 Wachtgeld oud GS 65.034 98.500 0 0 0 

423634 100 jaar Vrouwenkiesrecht 26.206 0 0 0 0 

466527 Bijdrage aan voorziening Appa 754.457 250.000 250.000 494.833 -244.833 

3160402 Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid ex art.  
217a Provinciewet en Verordening onderzoeken 
doelmatigheid en doeltreffendheid 

 

423026 Uitbesteed onderzoek 13.003 33.401 33.401 35.945 -2.544 

423990 Afwikkeling voorgaand jaar -1.500 0 0 0 0 

3160501 Rechtsbeschermingsprocedures  

423027 Kosten rechtsbeschermingsprocedures 21.821 31.970 31.970 14.438 17.532 

423792 Kosten mediation 0 2.000 2.000 0 2.000 

440160 Nationale Ombudsman 3.002 3.100 3.100 3.110 -10 

Totaal: Lasten 1.078.877 660.951 506.451 681.369 -174.918 
       

Baten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020 

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3110103 Gedeputeerde staten (GS)  

823016 Overige opbrengsten -1.801 0 0 0 0 

841023 Incidentele baten -5.192 -12.000 -12.000 -27.232 15.232 

Totaal: Baten -6.993 -12.000 -12.000 -27.232 15.232 
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Doelstelling: 1.4.02 Nieuwe en passende regionale s amenwerking voor maatschappelijke 
opgaven 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3130109 Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) 

433007 Kosten SNN 686.000 704.666 1.040.666 1.044.000 -3.334 

3130111 Uitwerking IBP 

423307 Proceskosten 54.978 0 0 0 0 

3160101 Interprovinciaal overleg (IPO) 

433495 Kosten Interprovinciaal overleg (IPO) 1.089.232 980.217 1.069.735 1.081.836 -12.101 

Totaal: Lasten 1.830.210 1.684.883 2.110.401 2.125.836 -15.435 

 

Doelstelling: 1.4.03 Drenthe beschikt over een ster ke Nederlandse, Europese en internationale 
lobby en een goed ontwikkeld maatschappelijke netwe rk 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020 

Verschil

3130110 Europa Netwerken  

423527 Kosten Netwerken Europa 28.662 75.000 141.100 140.702 398 

423990 Afwikkeling voorgaand jaar 0 0 0 -1.320 1.320 

3710104 Cofinanciering Europa  

437499 Bijdragen in projecten Cofinancieringsreserve Europa 12.611.136 2.000.000 3.491.853 2.618.027 873.826 

Totaal: Lasten 12.639.798 2.075.000 3.632.953 2.757.409 875.544 
       

Baten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020 

Verschil

3710104 Cofinanciering Europa  

840997 Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.) -372.514 0 0 0 0 

Totaal: Baten -372.514     

 

Beleidsopgave: 1.5 Verbinding met de Drentse samenl eving 

Doelstelling: 1.5.01 Ontwikkelen en uitdragen van e en meer herkenbaar beeld van de provincie 
Drenthe bij inwoners, ondernemers en instellingen 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

2260102 Beleidscommunicatie/externe betrekkingen 

423014 Overige goederen en diensten 15.632 0 0 1.970 -1.970 

423078 Advertentiekosten 108.547 124.692 124.692 73.818 50.874 

423129 Nieuwe media 49.378 53.010 53.010 27.306 25.704 

423990 Afwikkeling voorgaand jaar -13.598 0 0 0 0 

2260106 Ondersteuning 
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423124 externe betrekkingen 55.580 55.160 55.160 34.010 21.150 

423125 Nieuwjaarsbijeenkomst 13.618 10.166 10.166 11.035 -869 

423430 Bestuurlijke ondersteuning 4.443 10.062 10.062 8.032 2.030 

Totaal: Lasten 233.599 253.090 253.090 156.171 96.919 
       

Baten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

2260102 Beleidscommunicatie/externe betrekkingen 

823002 Terugontvangen advertentiekosten 0 -7.640 -7.640 0 -7.640 

Totaal: Baten  -7.640 -7.640  -7.640 

 

Doelstelling: 1.5.02 Stimuleren van contact met en betrokkenheid van maatschappelijke 
organisaties, bedrijven en inwoners bij het ontwikk elen van beleid op onderwerpen die in de 
samenleving leven 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019 

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

2260103 Redactie en beheer provinciale media  

423429 Kosten interne communicatie 32.350 37.790 12.790 12.596 194 

Totaal: Lasten 32.350 37.790 12.790 12.596 194 

 

Doelstelling: 1.5.03 Door vraaggerichte dienstverle ning voorzien in de klantbehoefte (gehoord 
worden) 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020 

Verschil

3110124 Kwaliteit van dienstverlening  

423014 Overige goederen en diensten 57.338 75.000 75.000 59.312 15.688 

423990 Afwikkeling voorgaand jaar 0 0 0 -2.746 2.746 

Totaal: Lasten 57.338 75.000 75.000 56.565 18.435 
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Programma: 2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting geven 

Beleidsopgave: 2.1 Toekomstgerichte landbouw 

Doelstelling: 2.1.01 Werken aan een toekomstgericht e landbouw 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3730302 Prikkels versterkte agrarische sector 

423014 Overige goederen en diensten 5.787 0 79.213 79.300 -87 

440900 Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar 0 0 0 -16.500 16.500 

3730304 Versterking van de landbouw & agribusiness 

440636 Versterking van de landbouw agribusiness 231.932 780.000 60.626 69.647 -9.021 

440783 Subsidieregeling toekomst gerichte landbouw 0 0 200.000 159.709 40.291 

440900 Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar 0 0 0 -35.721 35.721 

3730305 Investeringsagenda; Toekomstgerichte landbouw 
ontwikkelagenda melkveehouderij 

423821 Consulentte coaching expertise derden 0 0 116.427 77.565 38.862 

423822 423821 Samenwerking akkerbouw-melkveehouderij IBP 0 0 16.667 16.907 -240 

423823 Gebiedsplannen IBP 0 0 33.334 33.334 0 

423824 Nieuwe projecten Ontwikkelagenda melkveehouderij 0 0 0 3.880 -3.880 

423825 Programmakosten communicatie en monitoring 0 0 5.555 886 4.669 

440680 Ontwikkelagenda melkveehouderij: landbouwstructuur 
verbetering 

622.333 650.000 0 0 0 

440681 Consulent duurzame melkveehouderij 138.000 200.000 0 0 0 

440682 Ontwikkelagenda melkveehouderij: projecten 250.111 425.000 32.655 21 32.634 

440792 Duurzaamheidsplannen en beloning 0 0 258.458 1.085.602 -827.144 

440900 Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar -11.200 0 0 -8.773 8.773 

3730306 POP3 Landbouw 

423898 Administratieve verrekening Cofinanciering EU-bijdrage 0 0 -1.687.028 -2.034.445 347.417 

440636 Versterking van de landbouw agribusiness 7.446.393 0 4.102.469 4.874.284 -771.815 

3730307 Interbestuurlijk programma vitaal platteland Drents  
Plateau (IBP) 

423822 423821 Samenwerking akkerbouw-melkveehouderij IBP 0 0 40.000 56.515 -16.515 

423823 Gebiedsplannen IBP 0 0 20.000 38.989 -18.989 

423834 Netwerk IBP en onvoorzien 0 0 7.374 0 7.374 

423896 Admininstratieve verrekening IBP 0 0 -50.000 -50.001 1 

3730408 Verbetering van de landbouwstructuur 

440344 Bijdrage in projectbureau Veenkoloniën 71.650 70.000 70.000 50.000 20.000 

440637 Verbetering van de landbouwstructuur 334.099 418.241 418.241 266.844 151.397 

440843 AgroAgenda Noord-Nederland 0 0 74.999 60.000 14.999 

440900 Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar -9.752 0 0 0 0 

Totaal: Lasten 9.079.351 2.543.241 3.798.990 4.728.042 -929.052 
       

Baten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3730304 Versterking van de landbouw & agribusiness 

823016 Overige opbrengsten 0 0 0 -7.268 7.268 

837001 EU bijdrage POP3 0 -205.000 0 0 0 

837002 EU cofinanciering POP3 0 -205.000 0 0 0 

840997 Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.) 0 0 0 -88.053 88.053 

3730305 Investeringsagenda; Toekomstgerichte landbouw 
ontwikkelagenda melkveehouderij 
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823016 Overige opbrengsten 0 0 0 -6.789 6.789 

3730306 POP3 Landbouw 

823016 Overige opbrengsten -224.001 0 0 -105.916 105.916 

837001 EU bijdrage POP3 -3.976.982 0 -2.415.442 -2.921.733 506.291 

837002 EU cofinanciering POP3 -2.661.819 0 0 0 0 

3730307 Interbestuurlijk programma vitaal platteland Drents  
Plateau (IBP) 

831243 Bijdrage van Ministerie LNV 0 0 0 -82.751 82.751 

3730408 Verbetering van de landbouwstructuur 

823016 Overige opbrengsten -273.329 -100.000 -100.000 -416.989 316.989 

824001 Pacht en erfpacht -1.226 0 0 0 0 

Totaal: Baten -7.137.357 -510.000 -2.515.442 -3.629.498 1.114.056 

 

Doelstelling: 2.1.02 Bijdrage Regiodeal Natuurinclu sieve Landbouw 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020 

Begroting 
2020 na 

wijziging  

Realisatie 
2020

Verschil

3170002 Bijdrage Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw   

434001 Bijdragen aan provincies 389.803 833.333 200.000 0 200.000 

Totaal: Lasten 389.803 833.333 200.000  200.000 

 

Beleidsopgave: 2.2 Natuurlijk Platteland 

Doelstelling: 2.2.01 Afwikkelen projecten investeri ngsbudget Landelijkgebied (ILG) 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019 

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging  

Realisatie 
2020

Verschil

3621115 Uitfinanciering Natuur-overig   

440588 Uitfinanciering ILG verplichtingen overig Natuur 616.622 5.952.202 1.337.476 1.140.382 197.094 

Totaal: Lasten 616.622 5.952.202 1.337.476 1.140.382 197.094 
       

Baten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019 

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging  

Realisatie 
2020

Verschil

3621115 Uitfinanciering Natuur-overig   

823016 Overige opbrengsten -20.999 -2.024.429 -421.677 -448.429 26.752 

Totaal: Baten -20.999 -2.024.429 -421.677 -448.429 26.752 

 

Doelstelling: 2.2.02 Mooi en aangenaam Drenthe 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020 

Verschil

3621105 R-Soortenbescherming  

423990 Afwikkeling voorgaand jaar 0 0 0 -9.016 9.016 

440466 Soortenbescherming/leefgebiedenbenadering (2.2) 218.778 175.000 175.000 185.376 -10.376 

440693 Subsidie Drenthe-kriebels 71.538 65.000 45.000 35.969 9.031 

440782 Subsidieregeling groenebewonersinitiatieven 0 0 20.000 20.000 0 
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440900 Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar 0 0 0 -8.972 8.972 

Totaal: Lasten 290.316 240.000 240.000 223.357 16.643 

 

Doelstelling: 2.2.03 Behouden en versterken Nationa le parken en Landschap 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3621102 R-Nationale Parken 

423990 Afwikkeling voorgaand jaar -75 0 0 0 0 

440062 Vereniging Natuurmonumenten Nederland 0 50.000 50.000 50.000 0 

440465 Nationale Parken (2.3) 491.549 340.000 340.000 406.050 -66.050 

440605 Festivals en bijzondere evenementen 15.200 0 0 0 0 

440735 IVN 0 130.000 130.000 130.000 0 

440736 Staatsbosbeheer 0 20.000 20.000 20.000 0 

440900 Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar 0 0 0 -64.433 64.433 

Totaal: Lasten 506.674 540.000 540.000 541.618 -1.618 
       

Baten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3621102 R-Nationale Parken 

823016 Overige opbrengsten -5.400 0 0 0 0 

Totaal: Baten -5.400     

 

Doelstelling: 2.2.04 Realisatie Natuurnetwerk Neder land 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3621104 R-Realisatie EHS 

420005 Ontwikkelopgave verwerving en inrichting 24.497.094 11.055.764 4.639.003 2.703.712 1.935.291 

423014 Overige goederen en diensten 51.950 0 125.000 6.947 118.053 

423990 Afwikkeling voorgaand jaar 0 0 0 -18.550 18.550 

440461 Inrichting EHS (2.1d) 0 3.107.500 0 209.850 -209.850 

Totaal: Lasten 24.549.044 14.163.264 4.764.003 2.901.959 1.862.044 
       

Baten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3621104 R-Realisatie EHS 

823005 Doorberekende kosten 0 -485.000 0 0 0 

823016 Overige opbrengsten -1.070.331 -6.492.182 -2.679.578 -1.259.978 -1.419.600 

837001 EU bijdrage POP3 -10.542.701 0 0 -587.076 587.076 

837002 EU cofinanciering POP3 -5.271.351 0 0 0 0 

Totaal: Baten -16.884.384 -6.977.182 -2.679.578 -1.847.054 -832.524 
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Doelstelling: 2.2.05 Uitvoering Programma Natuurlij k Platteland 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3600518 Natuur algemeen 

423208 Uitvoeringskosten 3.377.859 1.588.892 4.077.392 4.411.438 -334.046 

423408 Proceskosten ontwikkelingsbureau Veenhuizen 98 0 0 0 0 

423525 GWO (Bij12) 1.678.433 1.809.565 1.809.565 1.468.051 341.514 

423990 Afwikkeling voorgaand jaar 518.202 0 0 -7.551 7.551 

433804 Bijdrage aan Prolander 6.024.138 6.130.500 6.316.821 6.212.000 104.821 

440162 Bijdrage aan het Groenfonds 782.771 782.771 782.771 782.771 0 

440494 Uitvoeringskosten 178 2.500 2.500 322 2.178 

462001 Afschrijving 158.165 158.165 158.165 158.165 0 

Totaal: Lasten 12.539.845 10.472.393 13.147.214 13.025.195 122.019 
       

Baten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3600518 Natuur algemeen 

823997 Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.) 0 0 0 -166.474 166.474 

831004 Bijdrage RVO Technische bijstand -291.256 0 0 0 0 

Totaal: Baten -291.256   -166.474 166.474 

 

Doelstelling: 2.2.06 Realisatie kwaliteitsverbeteri ng Natura2000 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020 

Verschil

3621111 P-Milieukwaliteit Drenthe  

423014 Overige goederen en diensten 0 0 0 60.272 -60.272 

423523 Aanpak stikstof(PAS) DU 19.008.170 3.598.255 10.887.027 9.330.469 1.556.558 

423990 Afwikkeling voorgaand jaar -1.196.748 0 0 -15.978 15.978 

Totaal: Lasten 17.811.421 3.598.255 10.887.027 9.374.763 1.512.264 
       

Baten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020 

Verschil

3621111 P-Milieukwaliteit Drenthe  

823016 Overige opbrengsten -2.131.829 0 -6.967.100 -2.933.521 -4.033.579 

837001 EU bijdrage POP3 -7.185.874 0 0 0 0 

837002 EU cofinanciering POP3 -2.492.956 0 0 0 0 

Totaal: Baten -11.810.660  -6.967.100 -2.933.521 -4.033.579 
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Doelstelling: 2.2.07 Functieverandering tbv Natuurn etwerk Nederland 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3621121 Grondverwerving en functieverandering NNN 

420001 Aankoop grond 6.090.183 19.167.500 12.692.567 13.611.554 -918.987 

423014 Overige goederen en diensten 0 0 0 3.467 -3.467 

423307 Proceskosten 618.859 630.000 530.000 535.738 -5.738 

423990 Afwikkeling voorgaand jaar 8.018 0 0 -2.999 2.999 

440678 Subsidie functiewijziging 2.123.165 2.255.000 5.580.000 3.259.181 2.320.820 

440781 Subsidieregeling VGAB 0 0 1.760.000 233.580 1.526.420 

440869 Subsidieregeling grondverwerving NNN Drenthe 0 0 0 202.207 -202.207 

3621123 Tijdelijke beheer grondbezit 

423014 Overige goederen en diensten 299.175 250.000 302.500 309.654 -7.154 

Totaal: Lasten 9.139.401 22.302.500 20.865.067 18.152.381 2.712.686 
       

Baten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3621121 Grondverwerving en functieverandering NNN 

821001 Verkoop grond -3.408.096 -3.729.825 -3.729.825 -13.722.623 9.992.798 

823016 Overige opbrengsten 0 0 0 -766 766 

3621123 Tijdelijke beheer grondbezit 

824001 Pacht en erfpacht -1.242.523 -1.050.000 -1.055.260 -1.153.260 98.000 

Totaal: Baten -4.650.620 -4.779.825 -4.785.085 -14.876.649 10.091.564 

 

Doelstelling: 2.2.08 Agrarisch natuurbeheer 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019 

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3621122 Agrarisch natuurbeheer  

440646 Agrarisch Natuurbeheer 4.409.800 3.226.588 3.226.588 4.268.491 -1.041.903 

440900 Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar 0 0 0 -1.488 1.488 

Totaal: Lasten 4.409.800 3.226.588 3.226.588 4.267.004 -1.040.416 
       

Baten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019 

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3621122 Agrarisch natuurbeheer  

823016 Overige opbrengsten -2.397.824 -1.893.786 -1.893.786 -3.139.977 1.246.191 

Totaal: Baten -2.397.824 -1.893.786 -1.893.786 -3.139.977 1.246.191 
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Doelstelling: 2.2.09 Beheer Natuur en Landschap 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3621106 Programma Beheer 

423990 Afwikkeling voorgaand jaar -1.364 0 0 0 0 

431464 Beheer binnen EHS (incl. beheer buiten EHS) 15.851.494 15.411.331 0 0 0 

440464 Beheer binnen EHS (DR.) (incl. beheer buiten EHS) 96.935 0 15.401.331 15.400.160 1.171 

440646 Agrarisch Natuurbeheer 0 0 0 372.383 -372.383 

440778 Regeling vergoeding ganzenrustgebieden 0 0 10.000 0 10.000 

3621109 R-Overige natuur 

440019 Instandhouding schaapskudden (2.6) 430.566 0 0 0 0 

440699 Schaapskudde Bargerveen (Landschapsbeheer 
Kollingsveen) 

0 46.468 46.468 46.468 0 

440700 Schaapskudde De Strubben - Kniphorstbosch (Stichting 
Schaapskudde het Stroomdal) 

0 46.468 46.468 46.468 0 

440701 Schaapskudde Doldersummerveld (Stichting Het Drentse 
Landschap) 

0 46.468 46.468 46.468 0 

440702 Schaapskudde Dwingelderveld (Vereniging 
Natuurmonumenten) 

0 46.468 46.468 46.468 0 

440705 Schaapskudde Holtingerveld (Stichting Holtinger 
Schaapskudde) 

0 46.468 46.468 46.468 0 

440706 Schaapskudde Ruinen (Stichting Het Drentse 
Heideschaap) 

0 46.468 46.468 46.468 0 

440707 Schaapskudde Westerbork (Orvelte) (Stichting 
Schaapskudde Westerbork) 

0 46.468 46.468 46.468 0 

440708 Schaapskudde Balloërveld (Stichting Schaapskooi 
Balloërveld) 

0 46.468 46.468 46.468 0 

440709 Schaapskudde Exloo (Stichting Schaapskudde Exloo) 0 46.468 46.468 46.468 0 

440710 Schaapskudde Hijkerveld (Stichting Het Drentse 
Landschap) 

0 46.468 46.468 46.468 0 

440900 Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar 0 0 0 -2.999 2.999 

Totaal: Lasten 16.377.631 15.876.011 15.876.011 16.234.223 -358.212 
       

Baten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3621106 Programma Beheer 

823016 Overige opbrengsten 0 0 0 23 -23 

Totaal: Baten    23 -23 

 

Doelstelling: 2.2.10 Inzicht verkrijgen natuurkwali teit 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019 

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging  

Realisatie 
2020

Verschil

3600201 Monitoring   

423062 Kosten monitoring gebiedenbeleid 877.529 921.703 961.703 824.627 137.076 

423990 Afwikkeling voorgaand jaar -862 0 0 -3.120 3.120 

3600204 Basisbestand   

423253 Kosten databestand flora- en faunagegevens 0 6.000 0 0 0 

Totaal: Lasten 876.667 927.703 961.703 821.507 140.196 
       

Baten  1 2 3 4 (3-4)
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Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019 

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging  

Realisatie 
2020

Verschil

3600204 Basisbestand   

823056 Bijdrage derden in kosten databestand flora en fauna 0 -6.000 0 0 0 

Totaal: Baten  -6.000    

 

Doelstelling: 2.2.11 Het versterken en behouden van  Natuur en Landschap 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3620801 Boerennatuur 

440489 Subsidie BoerenNatuur 69.682 0 0 0 0 

440711 Agrarisch Natuur Drenth 0 71.106 71.106 71.036 70 

3620805 Overige natuurbeschermingsinstanties 

440428 Overige natuurbeschermingsinstanties 6.500 18.270 18.270 7.770 10.500 

3620806 Stichting Het Drentse Landschap 

440671 Stichting "Het Drentse Landschap" 845.633 856.889 856.889 856.049 840 

3620808 IVN-Consulentschap 

440672 Consulentschap NME Drenthe 220.023 0 0 0 0 

440735 IVN 0 224.643 224.643 224.423 220 

3620907 NME 

440418 Subsidiering activiteiten NME 6.605 0 8.853 3.000 5.853 

440735 IVN 0 8.853 0 0 0 

3621006 R-Nationaal Landschap 

440627 Kosten Streekbeheer 0 150.000 150.000 150.000 0 

440673 Landschapsbeheer Drenthe 694.545 555.980 555.980 555.435 545 

Totaal: Lasten 1.842.988 1.885.741 1.885.741 1.867.713 18.028 

 

Doelstelling: 2.2.12 Uitvoering Wet natuurbeschermi ng 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3620701 Uitvoering en handhaving Flora- en Faunawet (FFW) 

423191 Uitvoeringskosten Flora- en Faunawet 15.668 20.000 20.000 24.177 -4.177 

440317 Subsidiering project schadepreventie flora en fauna 4.316 7.500 7.500 6.237 1.263 

3620702 Uitvoering Natuurbeschermingswet (NBW) 

423288 Kosten uitvoering Natuurbeschermingswet 34.527 47.520 47.520 52.707 -5.187 

3620704 Uitvoering Natuurbeschermingswet (NBW) aandeel VTH  

423288 Kosten uitvoering Natuurbeschermingswet 245.729 197.942 156.442 118.918 37.524 

423818 Uitvoering groene regie 0 0 20.000 2.195 17.805 

3620802 Faunabeheereenheid Drenthe 

423014 Overige goederen en diensten 0 0 -17.810 -17.811 1 

440697 Subsidie aan Faunabeheereenheid 229.483 193.635 234.298 234.072 226 

Totaal: Lasten 529.723 466.597 467.950 420.495 47.455 
       

Baten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil
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3620704 Uitvoering Natuurbeschermingswet (NBW) aandeel VTH  

811001 Leges en andere rechten -69.596 -150.000 -75.000 -83.799 8.799 

823016 Overige opbrengsten -10.860 0 0 -10.640 10.640 

Totaal: Baten -80.456 -150.000 -75.000 -94.439 19.439 

 

Beleidsopgave: 2.3 Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken 

Doelstelling: 2.3.01 Toereikende spreiding en berei kbaarheid van voorzieningen en aanbod 
voor wonen over het Drentse netwerk van steden en d orpen 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3910201 Uitvoering regiovisie en convenant 

436349 Bijdrage kstn Regiovisie Groningen - Assen 2030 921.732 927.773 927.773 921.732 6.041 

440349 Bijdrage in kosten Regiovisie Groningen - Assen 2030 -36.400 0 0 0 0 

3920102 Stedelijke Ontwikkeling en vernieuwing 

423110 Kosten ontwikkeling Volkshuisvestingsbeleid 9.093 6.070 6.070 11.272 -5.202 

432170 Impuls volkshuisvesting 809.177 250.000 788.435 1.038.438 -250.003 

440618 Duurzame krimpregeling 0 0 0 -5.440 5.440 

Totaal: Lasten 1.703.602 1.183.843 1.722.278 1.966.002 -243.724 
       

Baten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3920102 Stedelijke Ontwikkeling en vernieuwing 

823997 Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.) -2.238 0 0 0 0 

Totaal: Baten -2.238     

 

Doelstelling: 2.3.03 Initiatieven  en ontwikkelinge n die bijdragen aan een goede ruimtelijke 
ordening  

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3910501 Ruimtelijke kwaliteit 

423418 Inzet op specifieke ontwikkelingen 110.555 300.000 288.500 263.263 25.237 

423464 Kosten Omgevingswet 92.141 305.000 375.000 226.902 148.098 

432160 Bijdragen herstructureringsfonds 2.095.004 0 500.000 500.000 0 

440625 Ruimtelijke kwaliteit 0 250.000 685.443 462.882 222.561 

Totaal: Lasten 2.297.700 855.000 1.848.943 1.453.047 395.896 
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Doelstelling: 2.3.04 Juiste functie op de juiste pl ek  

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging  

Realisatie 
2020

Verschil

3900203 Provinciale omgevingsvisie Drenthe  

423014 Overige goederen en diensten 18.360 25.841 25.841 18.930 6.911 

Totaal: Lasten 18.360 25.841 25.841 18.930 6.911 

 

Doelstelling: 2.3.05 Sterke steden en vitale dorpen  

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020 

Begroting 
2020 na 

wijziging  

Realisatie 
2020

Verschil

3900204 Regeling binnenstadfonds   

432004 Subsidie Binnenstadfonds 750.000 0 0 0 0 

Totaal: Lasten 750.000     

 

Doelstelling: 2.3.07 RSP: Bereikbaarheid Emmen - Ce ntrum 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020 

Begroting 
2020 na 

wijziging  

Realisatie 
2020

Verschil

3300820 Bereikbaarheid Emmen Atalanta   

432150 Subsidies RSP 0 11.666.667 0 0 0 

Totaal: Lasten  11.666.667    

 

Doelstelling: 2.3.08 RSP: Coevorden 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3300840 Integrale gebiedsontwikkeling Coevorden 

423990 Afwikkeling voorgaand jaar 0 0 0 -2.455 2.455 

432150 Subsidies RSP 0 3.852.895 0 0 0 

3300841 Bijdrage van en aan regionaal mobiliteitsfonds 

432128 Bijdrage aan regionaal mobiliteitsfonds RSP 5.000 0 0 5.000 -5.000 

Totaal: Lasten 5.000 3.852.895  2.545 -2.545 
       

Baten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3300841 Bijdrage van en aan regionaal mobiliteitsfonds 

831244 Bijdrage van regionaal Mobiliteitsfonds RSP 0 -6.256.613 -2.053.894 -2.053.913 19 

Totaal: Baten  -6.256.613 -2.053.894 -2.053.913 19 
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Beleidsopgave: 2.4 Zorgvuldig omgaan met water 

Doelstelling: 2.4.02 De strategische grondwatervoor raad is toereikend om te voldoen aan de 
vraag naar drinkwater in 2040 op basis van een groe i van de drinkwatervraag van 3% 

Baten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3440106 Grondwatervergunningen 

811001 Leges en andere rechten -2.422 -10.000 -10.000 -303 -9.697 

Totaal: Baten -2.422 -10.000 -10.000 -303 -9.697 

 

Doelstelling: 2.4.03 De zoetwatervoorziening voorzi et in een maatschappelijk gewenst 
duurzaam voorzieningenniveau voor voldoende en scho on zoetwater 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3400110 Beleidsontwikkeling Regionaal waterplan 

423014 Overige goederen en diensten 679.400 0 2.160.715 2.297.050 -136.335 

Totaal: Lasten 679.400  2.160.715 2.297.050 -136.335 

 

Doelstelling: 2.4.06 Voldoen aan de EU-richtlijn vo or schoon en veilig zwemwater 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3550820 Toezicht Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 
zwemgelegenheden (WHVBZ) 

423014 Overige goederen en diensten 14.744 15.000 15.000 11.665 3.335 

Totaal: Lasten 14.744 15.000 15.000 11.665 3.335 
       

Baten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3550820 Toezicht Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 
zwemgelegenheden (WHVBZ) 

823016 Overige opbrengsten -5.000 0 0 0 0 

Totaal: Baten -5.000     

 

Doelstelling: 2.4.07 De oppervlaktewater- en grondw aterkwaliteit voldoet aan de doelen van de 
Kaderrichtlijn Water 2021 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3400116 Onderzoeken grondwatersystemen 

423014 Overige goederen en diensten 1.373.553 500.000 7.601.098 7.685.816 -84.718 

423043 Kosten onderzoeken waterhuishouding 273.980 315.000 253.500 276.332 -22.832 
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423601 Aanpak Nitraatuitspoeling 0 0 305.600 255.060 50.540 

423990 Afwikkeling voorgaand jaar -305.600 0 0 -25.141 25.141 

440790 subsidieregeling drainagebuizen en beregeningsputten 0 0 50.000 22.852 27.148 

440900 Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar 0 0 -643.922 -223.421 -420.501 

3440101 Uitvoering grondwaterbeheer 

423056 Kosten onderzoeken 119.038 110.000 110.000 157.295 -47.295 

423990 Afwikkeling voorgaand jaar 0 0 0 -10.746 10.746 

466529 Bijdrage aan voorziening Grondwaterheffing 814.481 700.000 700.000 804.413 -104.413 

Totaal: Lasten 2.275.451 1.625.000 8.376.276 8.942.459 -566.183 
       

Baten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3400116 Onderzoeken grondwatersystemen 

823016 Overige opbrengsten -774.213 0 -4.893.084 -4.794.435 -98.649 

837001 EU bijdrage POP3 0 0 -2.985.549 -2.985.549 0 

3440101 Uitvoering grondwaterbeheer 

810001 Opbrengst grondwaterheffing -814.481 -700.000 -700.000 -804.413 104.413 

Totaal: Baten -1.588.694 -700.000 -8.578.633 -8.584.397 5.764 

 

Beleidsopgave: 2.5 In Drenthe behoud en verbetering  van de milieu- en leefomgevingskwaliteit 
tot tenminste het niveau van de wettelijke milieuei sen  

Doelstelling: 2.5.01 Behoud en bevorderen van de al gemene milieukwaliteit (wettelijke 
milieueisen) en het duurzaamheidsbewustzijn in Dren the 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020 

Verschil

3500404 Verlenen subsidie MDF  

440651 Milieufederatie Drenthe 382.689 390.725 390.725 390.343 382 

3500513 Uitvoering reguliere milieu taken  

423014 Overige goederen en diensten 38.635 100.000 100.000 102.759 -2.759 

3520904 Bescherming aardkundige waarden/bodemarchief  

423014 Overige goederen en diensten 0 0 28.500 0 28.500 

423372 Kosten aardkundige waarden 20.136 20.000 20.000 28.878 -8.878 

3530307 Uitvoeringsprogramma externe veiligheid  

423222 Uitvoeringsprogramma externe veiligheid 158.703 0 95.000 105.956 -10.956 

423990 Afwikkeling voorgaand jaar 0 0 0 -18.313 18.313 

Totaal: Lasten 600.163 510.725 634.225 609.622 24.603 
       

Baten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020 

Verschil

3500513 Uitvoering reguliere milieu taken  

840997 Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.) -208 0 0 0 0 

3520904 Bescherming aardkundige waarden/bodemarchief  

823016 Overige opbrengsten -8.000 0 0 0 0 

3530307 Uitvoeringsprogramma externe veiligheid  

823016 Overige opbrengsten -11.454 0 0 -10.956 10.956 

Totaal: Baten -19.662   -10.956 10.956 
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Doelstelling: 2.5.02 Adequaat opdrachtgeverschap ri chting de RUD en OD-G 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3110125 Vorming RUD 

423419 RUD projectkosten 282.970 255.500 220.500 280.732 -60.232 

3550301 Vergunningverlening inrichtingen Wet milieubeheer 
(Wm) 

423014 Overige goederen en diensten 0 225.000 225.000 0 225.000 

423371 Vergunningverlening 20.154 58.035 58.035 73.437 -15.402 

423990 Afwikkeling voorgaand jaar 0 0 0 -23 23 

433155 Bijdrage RUD 3.593.647 3.594.321 3.108.966 3.051.392 57.574 

433156 Bijdrage ODG 0 0 485.355 676.608 -191.253 

Totaal: Lasten 3.896.771 4.132.856 4.097.856 4.082.147 15.709 
       

Baten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3550301 Vergunningverlening inrichtingen Wet milieubeheer 
(Wm) 

811001 Leges en andere rechten 0 -225.000 -225.000 0 -225.000 

Totaal: Baten  -225.000 -225.000  -225.000 

 

Doelstelling: 2.5.03 Een leefbaar en veilig Drenthe  waarin regels worden nageleefd en waarin 
ruimte is voor de uitvoering van verschillende maat schappelijke functies 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019 

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3550821 Toezicht handhaving Omgeving  

423056 Kosten onderzoeken 43.424 68.772 43.772 24.666 19.106 

Totaal: Lasten 43.424 68.772 43.772 24.666 19.106 
       

Baten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019 

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3550821 Toezicht handhaving Omgeving  

840997 Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.) -141.419 0 0 0 0 

Totaal: Baten -141.419     

 

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

Doelstelling: 2.6.01 Het bevorderen van duurzaam bo demgebruik en verantwoord gebruik van 
de diepe ondergrond 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020 

Verschil

3520607 Bodemkwaliteitsbeheer  
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423062 Kosten monitoring gebiedenbeleid 29.447 30.000 18.500 15.383 3.117 

423195 Vermijding risico's op verontreiniging en aantasting 128.581 150.000 150.000 149.064 936 

Totaal: Lasten 158.028 180.000 168.500 164.446 4.054 

 

Doelstelling: 2.6.03 Een verantwoorde winning van d e oppervlaktedelfstoffen en uitvoering van 
functionele ontgrondingen 

Baten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3560105 Vergunningverlening ontgrondingen 

810004 Opbrengst heffingsverordening ontgrondingen Drenthe -3.077 -7.500 -7.500 -49 -7.451 

811001 Leges en andere rechten -57.886 -30.000 -30.000 -5.995 -24.005 

Totaal: Baten -60.963 -37.500 -37.500 -6.044 -31.456 

 

Doelstelling: 2.6.04 Uitvoeren meerjarenprogramma b odem en ondergrond (2016-2020): 
sanering en voorkomen nieuwe saneringslocaties 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019 

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020 

Verschil

3520206 Voorbereiden en uitvoeren overheidssaneringen door 
de provincie 

  

423059 Kosten uitvoering bodemsaneringsprogramma (6.2) 1.288.785 9.994.988 1.589.000 1.266.014 322.986 

3520224 Toetsen bodemsaneringsprojecten van derden   

423060 Kosten vrijwillige bodemsaneringen 50.840 35.000 35.000 4.873 30.127 

Totaal: Lasten 1.339.625 10.029.988 1.624.000 1.270.887 353.113 
       

Baten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019 

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020 

Verschil

3520206 Voorbereiden en uitvoeren overheidssaneringen door 
de provincie 

  

823050 Ontvangsten van derden ivm bodemsanering -50.979 -64.000 -400.000 -334.451 -65.549 

831051 Bijdrage Rijk in kosten bodemsaneringen -107.573 -560.000 -370.000 -366.958 -3.042 

832050 Bijdragen gemeenten in kosten bodemsaneringen -140.977 -113.600 -150.800 -140.647 -10.153 

Totaal: Baten -299.529 -737.600 -920.800 -842.056 -78.744 

 

Beleidsopgave: 2.7 Verminderen van het aantal asbes tdaken in Drenthe  

Doelstelling: 2.7.01 Samen met maatschappelijke par tners de sanering van asbestdaken door 
eigenaren stimuleren 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3500406 Aanpak asbestdaken 

423014 Overige goederen en diensten 95.655 0 98.639 70.728 27.911 

423990 Afwikkeling voorgaand jaar 0 0 0 -1.890 1.890 

Totaal: Lasten 95.655  98.639 68.838 29.801 
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Baten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3500406 Aanpak asbestdaken 

823016 Overige opbrengsten -107.905 0 0 -53.820 53.820 

Totaal: Baten -107.905   -53.820 53.820 
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Programma: 3: Regionale economie en werkgelegenheid : kansen 
benutten 

Beleidsopgave: 3.0 Innovatie en digitalisering als kans 

Doelstelling: 3.0.04 Afronding project breedband zo dat in de witte gebieden breedband 
beschikbaar is 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3720102 Breedband 

432175 Subsidies Breedband 500.000 0 0 0 0 

440275 Bijdragen in projecten versterking economische structuur 39.953 0 0 3.626 -3.626 

440900 Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar 0 0 0 -12.400 12.400 

Totaal: Lasten 539.953   -8.774 8.774 

 

Beleidsopgave: 3.2 Drenthe is dé MKB-provincie  

Doelstelling: 3.2.01 Zorgen voor een goed vestiging s- en ondernemersklimaat ook op 
(sub)regionaal niveau 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3700501 Beleidskaders en programmabeheer 

423014 Overige goederen en diensten 0 0 71.000 43.013 27.987 

423085 Kosten uitvoering samenwerkingsovereenkomst NHI 174 10.400 10.400 13.800 -3.400 

423286 Proceskosten Economie 133.471 156.427 156.427 130.677 25.750 

423990 Afwikkeling voorgaand jaar -998.877 0 0 18.792 -18.792 

433008 De MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) 33.051 0 0 -6.167 6.167 

436003 Eems-Dollard Regio 0 2.800 0 0 0 

436009 Rijksuniversiteit Groningen 5.000 3.100 0 0 0 

440275 Bijdragen in projecten versterking economische structuur 6.312.260 4.453.458 4.621.958 4.151.380 470.578 

440623 Bijdrage in kosten Regio Zwolle 75.000 75.000 75.000 75.000 0 

440785 Uitvoeringsregeling vouchers ikbendrentsondernemer 1 0 0 100.000 100.000 0 

440844 Subsidie Economic Board Noord-Nederland (EBNN) 0 0 100.000 100.000 0 

440900 Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar -51.008 0 0 -53.905 53.905 

462001 Afschrijving 0 132.309 94.432 94.432 0 

3710603 Onderzoek, voorlichting en rapportage 
vestigingsfactoren kernzones 

423089 Kosten Drentse werkgelegenheidsenquête 72.676 57.400 57.400 55.328 2.072 

423407 Herstructureringbedrijventerreinen (decentr. uitk) -1.699 0 5.250 5.250 0 

423990 Afwikkeling voorgaand jaar 0 0 0 -8.201 8.201 

Totaal: Lasten 5.580.048 4.890.894 5.291.867 4.719.399 572.468 
       

Baten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3700501 Beleidskaders en programmabeheer 

822003 Ontvangen huur -142.355 0 -246.000 -175.785 -70.215 

823016 Overige opbrengsten -101.234 0 -2.968.432 -2.999.264 30.832 
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840997 Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.) -12.750 0 0 0 0 

851003 Bijdrage Rijk tbv MIT (terugploegkorting) -33.051 0 0 6.167 -6.167 

3710603 Onderzoek, voorlichting en rapportage 
vestigingsfactoren kernzones 

823060 Bijdrage derden in kosten Drentse 
werkgelegenheidsenquête 

-40.283 -32.200 -32.200 -31.821 -379 

Totaal: Baten -329.674 -32.200 -3.246.632 -3.200.702 -45.930 

 

Doelstelling: 3.2.02 Bevorderen economisch ecosyste em 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3710601 Voorzieningen vestigingsfactoren kernzones 

423466 Gebiedsontwikkeling (GAE) 300.512 0 210.000 121.520 88.480 

423990 Afwikkeling voorgaand jaar -73.591 0 0 -4.951 4.951 

440900 Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar 20.000 0 0 0 0 

462001 Afschrijving 0 0 11.546 0 11.546 

Totaal: Lasten 246.921  221.546 116.569 104.977 
       

Baten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3710601 Voorzieningen vestigingsfactoren kernzones 

833002 Regiofondsbijdrage Living Lab 0 0 0 37.591 -37.591 

Totaal: Baten    37.591 -37.591 

 

Doelstelling: 3.2.03 RSP: Ruimtelijk Economisch Pro gramma 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3300870 Ruimtelijk Economisch Programma 

440650 Subsidies RSP 1.349.487 5.171.812 3.105.000 1.164.679 1.940.321 

440786 Uitvoeringsregeling vouchers ikbendrentsondernemer 2 0 0 300.000 299.495 505 

440900 Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar 0 0 -225.000 -263.692 38.692 

Totaal: Lasten 1.349.487 5.171.812 3.180.000 1.200.482 1.979.518 

 

Beleidsopgave: 3.4 (Inter)nationale en (inter)regio nale kansen benutten 

Doelstelling: 3.4.01 We benutten Europese kansen en  middelen voor het realiseren van onze 
Drentse beleidsdoelstellingen 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020 

Verschil

3710704 Vierkant voor Werk/Bedrijvenregeling  

440676 Vierkant voor het werk 1.039.733 0 2.000.000 1.141.106 858.894 

440677 Bedrijvenregeling Drenthe 709.328 0 88.150 86.563 1.587 

Totaal: Lasten 1.749.062  2.088.150 1.227.669 860.481 
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Baten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020 

Verschil

3710704 Vierkant voor Werk/Bedrijvenregeling  

832040 Overige inkomensoverdrachten gemeenten -402.294 0 -44.075 -43.282 -793 

Totaal: Baten -402.294  -44.075 -43.282 -793 

 

Beleidsopgave: 3.5 Investeren in uitdagend en toeko mstgericht onderwijs 

Doelstelling: 3.5.01 Betere aansluiting van het ond erwijs bij behoeften van het bedrijfsleven 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020 

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3710701 Prikkels functioneren arbeidsmarkt  

423328 Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en 
arbeidsmarkt 

459.841 300.000 487.000 478.720 8.280 

423990 Afwikkeling voorgaand jaar -89.660 0 0 44.858 -44.858 

440496 Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en 
arbeidsmarkt 

506.953 300.000 300.000 298.555 1.445 

440900 Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar 90.000 0 0 -28.700 28.700 

Totaal: Lasten 967.134 600.000 787.000 793.434 -6.434 
       

Baten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020 

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3710701 Prikkels functioneren arbeidsmarkt  

823016 Overige opbrengsten -107.762 0 0 -46.129 46.129 

840997 Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.) -183.755 0 0 0 0 

Totaal: Baten -291.517   -46.129 46.129 

 

Beleidsopgave: 3.6 Zorgdragen voor een veerkrachtig e een bestendige arbeidsmarkt - Iedereen 
doet mee 

Doelstelling: 3.6.01 Versterken van de beroepsbevol king en de arbeidsmarkt van de toekomst 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3710702 Onderzoek, rapportage en overleg  functioneren 
arbeidsmarkt 

440498 Bijdragen toegepast arbeidsmarktonderzoek 1.160 10.000 10.000 17.278 -7.278 

3710703 Projectenbureau Drenthe 

423328 Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en 
arbeidsmarkt 

41.888 100.000 0 0 0 

Totaal: Lasten 43.048 110.000 10.000 17.278 -7.278 
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Beleidsopgave: 3.8 Vrijetijdseconomie stimuleren 

Doelstelling: 3.8.02 Drenthe heeft een onderscheide nd en veelzijdig toeristisch recreatief 
aanbod 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3700103 Voorzieningen toeristisch aanbod 

423326 Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme 36.535 36.949 36.949 56.397 -19.448 

423813 Proceskosten 125.360 0 0 0 0 

423990 Afwikkeling voorgaand jaar -2.638 0 0 0 0 

432059 Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme 0 85.000 85.000 59.458 25.542 

440006 Bijdrage aan Stichting Drentse Rijwielvierdaagse 16.000 16.020 16.020 16.020 0 

440275 Bijdragen in projecten versterking economische structuur 622.524 0 127.000 137.000 -10.000 

440621 Beleven en benutten van de natuur (vrijetijdseconomie) 53.550 94.600 94.600 90.205 4.395 

440622 Intensiveren marketing 1.015.629 650.000 650.000 681.144 -31.144 

440647 Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme 306.572 365.000 397.500 405.692 -8.192 

443106 Subs Marketing Drenthe 1.434.200 1.434.200 1.434.200 1.434.200 0 

3700104 Aanpak vitale vakantieparken Drenthe 

423774 kosten vitale vakantieparken 534.957 0 730.000 740.668 -10.668 

423815 impuls aanpak vakantieparken 50.119 0 45.000 0 45.000 

440690 Vitale vakantieparken excelleren 0 760.000 0 0 0 

440691 Vitale vakantieparken transformatie 0 200.000 0 0 0 

440692 Vitale vakantieparken faciliteren 0 300.000 0 0 0 

Totaal: Lasten 4.192.808 3.941.769 3.616.269 3.620.783 -4.514 
       

Baten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3700103 Voorzieningen toeristisch aanbod 

823997 Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.) 0 0 0 20.000 -20.000 

3700104 Aanpak vitale vakantieparken Drenthe 

832051 Bijdrage gemeenten -182.668 0 -182.667 -182.668 1 

833004 Bijdrage recreatieschappen -70.000 0 -60.000 -60.000 0 

Totaal: Baten -252.668  -242.667 -222.668 -19.999 

 

Beleidsopgave: 3.9 Drenthe heeft optimale fiets- en  wandelvoorzieningen voor inwoners en 
bezoekers  

Doelstelling: 3.9.01 Drenthe heeft een optimaal fie tsnetwerk 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020 

Verschil

3300602 Fietsen  

423811 Kwaliteitsimpuls optimaal fietsnetwerk 2.181.154 0 182.221 194.213 -11.992 

423990 Afwikkeling voorgaand jaar -9.933 0 0 -14.133 14.133 

440900 Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar -169.276 0 0 0 0 

Totaal: Lasten 2.001.945  182.221 180.080 2.141 
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Programma: 4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en  veilig 

Beleidsopgave: 4.1 Goede doorstroming en verkeersve ilige infrastructuur 

Doelstelling: 4.1.01 Realiseren en versterken van h et regionale netwerk voor auto, openbaar 
vervoer, fiets en goederenvervoer 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020 

Verschil

3300304 Brede doeluitkering  

423014 Overige goederen en diensten 614.440 0 0 5.000 -5.000 

423990 Afwikkeling voorgaand jaar 0 0 0 -64.458 64.458 

432334 Bijdragen in kosten verk.- en verv.projecten (BDU) 4.602.826 4.480.390 4.894.890 4.666.046 228.844 

434334 Bijdragen in kosten verk.- en verv.projecten (BDU) 3.195.000 426.000 0 0 0 

440900 Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar -810.799 0 0 -1.016.633 1.016.633 

3300311 XVVI MUP-projecten Infrastructuur uitvoeren  

462001 Afschrijving 293.194 266.190 266.190 266.190 0 

3300312 INFRA MUP-projecten Infrastructuur uitvoeren  

462001 Afschrijving 432.159 456.508 456.508 456.508 0 

3300313 FVV MUP-projecten infrastructuur uitvoeren  

462001 Afschrijving 3.604.372 3.631.432 3.769.757 3.769.757 0 

3300315 Investeringen volgens prioriteit 3.11  

462001 Afschrijving 1.172.295 2.228.714 1.414.652 1.414.652 0 

3300316 Kapitaallasten investeringen waterwegen  

462001 Afschrijving 54.499 54.499 54.499 54.499 0 

3300319 Kapitaallasten investeringsprogramma 2016-2020  

462001 Afschrijving 33.000 274.860 71.498 71.498 0 

3300320 Fietsnetwerk Drenthe: onderzoek, pilots en monitori ng   

423526 Intensivering uitvoering fietsnota 28.532 0 0 0 0 

3300322 Beleid  

423014 Overige goederen en diensten 0 0 2.195.311 1.987.851 207.460 

Totaal: Lasten 13.219.519 11.818.593 13.123.305 11.610.910 1.512.395 
       

Baten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020 

Verschil

3300304 Brede doeluitkering  

023101 Aanschafw. onderhanden grond-, weg- en 
waterbouwkundige werken 

0 0 0 0 0 

823016 Overige opbrengsten -11.199 0 0 0 0 

831050 Bijdrage Rijk Bermmaatregelen N wegen -2.758 0 0 0 0 

3300320 Fietsnetwerk Drenthe: onderzoek, pilots en monitori ng   

833003 Bijdrage RGA fietsmonitoring -38.351 0 0 0 0 

3300322 Beleid  

831008 Rijksbijdrage Maas Pilo 0 0 0 -106.659 106.659 

831009 Rijksbijdrage MIRT 0 0 0 -41.323 41.323 

832051 Bijdrage gemeenten 0 0 0 -30.610 30.610 

841023 Incidentele baten 0 0 -84.293 -84.293 0 

Totaal: Baten -52.309  -84.293 -262.885 178.592 
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Doelstelling: 4.1.02 Versterkte (inter)nationale ve rbindingen over spoor, weg, water en door de 
lucht 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging  

Realisatie 
2020

Verschil

3300850 Verbetering spoor Zwolle Coevorden en Emmen  

432150 Subsidies RSP 0 0 0 -109.262 109.262 

436150 Subsidies RSP 521.049 4.599.956 3.000.000 2.021.952 978.048 

3700505 Toekomst Groningen Airport Eelde, uitwerking 
beleidskeuze ‘Investeren’ 

 

432003 Bijdrage gemeente Assen voor ondersteuning GAE 185.000 185.000 185.000 185.000 0 

440679 NEDAB-vergoeding /ROF Groningen Airport Eelde 900.000 1.400.000 900.000 900.000 0 

Totaal: Lasten 1.606.049 6.184.956 4.085.000 2.997.690 1.087.310 
       

Baten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging  

Realisatie 
2020

Verschil

3300850 Verbetering spoor Zwolle Coevorden en Emmen  

831244 Bijdrage van regionaal Mobiliteitsfonds RSP 0 0 -4.875.341 -3.788.031 -1.087.310 

Totaal: Baten   -4.875.341 -3.788.031 -1.087.310 

 

Doelstelling: 4.1.03 In standhouden en beheren van onze bestaande infrastructuur van wegen 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3310406 Gebiedsontsluitingsweg projecten 

423037 Onderhoud 0 92.303 0 0 0 

3310413 Instandhouden van onze bestaande infrastructuur op 
het gebied van leefbaarheid, mobiliteit en 
bereikbaarheid  

423037 Onderhoud 972.735 934.095 875.095 791.566 83.529 

423990 Afwikkeling voorgaand jaar -12.697 0 -3.686 -3.686 0 

430005 Zakelijke lasten 141.834 194.069 194.069 142.548 51.521 

Totaal: Lasten 1.101.873 1.220.467 1.065.478 930.427 135.051 
       

Baten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3310410 Gebiedsontsluitingsweg beheer 

823014 Schadevergoedingen -775 0 0 0 0 

3310413 Instandhouden van onze bestaande infrastructuur op 
het gebied van leefbaarheid, mobiliteit en 
bereikbaarheid  

811001 Leges en andere rechten -10.524 -5.000 -5.000 -10.301 5.301 

823014 Schadevergoedingen -40.846 -53.000 -53.000 -115.047 62.047 

823016 Overige opbrengsten -225.412 -136.165 -136.165 -109.924 -26.241 

841023 Incidentele baten 0 0 -231.990 -236.603 4.613 

Totaal: Baten -277.557 -194.165 -426.155 -471.873 45.718 
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Doelstelling: 4.1.04 Zorgen voor veilige provincial e wegen 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3310414 Zorgen voor veilige provinciale wegen 

423037 Onderhoud 2.138.887 2.174.114 1.729.114 1.838.294 -109.180 

423990 Afwikkeling voorgaand jaar 10.452 0 -60.000 -60.000 0 

Totaal: Lasten 2.149.339 2.174.114 1.669.114 1.778.294 -109.180 

 

Doelstelling: 4.1.05 Zorgen voor schone en aantrekk elijke inrichting rond de provinciale wegen 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020 

Begroting 
2020 na 

wijziging  

Realisatie 
2020

Verschil

3310415 Zorgen voor een duurzame leefomgeving rond de 
provinciale wegen 

  

423037 Onderhoud 2.592.201 2.486.446 2.269.884 2.104.862 165.022 

423990 Afwikkeling voorgaand jaar 0 0 -20.674 -20.674 0 

Totaal: Lasten 2.592.201 2.486.446 2.249.210 2.084.188 165.022 
       

Baten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020 

Begroting 
2020 na 

wijziging  

Realisatie 
2020

Verschil

3310415 Zorgen voor een duurzame leefomgeving rond de 
provinciale wegen 

  

831003 subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (via 
RVO) 

-782 -15.010 0 0 0 

Totaal: Baten -782 -15.010    

 

Doelstelling: 4.1.06 Instandhouden van de infrastru ctuur van wegen (variabel onderhoud) 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019 

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging  

Realisatie 
2020

Verschil

3310416 Instandhouden van de infrastructuur van wegen 
(variabel onderhoud) 

  

423037 Onderhoud 3.060.607 3.182.863 5.182.396 4.555.282 627.114 

423990 Afwikkeling voorgaand jaar -405 0 -51.239 -53.423 2.184 

462001 Afschrijving 53.030 53.030 53.030 53.030 0 

Totaal: Lasten 3.113.232 3.235.893 5.184.187 4.554.889 629.298 

 

Beleidsopgave: 4.2 Toekomstgerichte mobiliteit 

Doelstelling: 4.2.01 Optimaal benutten van het tota le netwerk 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3300501 Mobiliteit 

423185 Kosten bevordering mobiliteit 395 124.225 124.225 94.935 29.290 
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440648 Kosten bevordering mobiliteit 17.000 24.225 24.225 20.000 4.225 

Totaal: Lasten 17.395 148.450 148.450 114.935 33.515 
       

Baten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3300501 Mobiliteit 

823016 Overige opbrengsten -46 0 0 -71 71 

Totaal: Baten -46   -71 71 

 

Doelstelling: 4.2.02 Optimaal Openbaar vervoer syst eem 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3340306 Exploitatie openbaar vervoer 

433002 bijdrage DOVA 0 0 10.200 12.581 -2.381 

433056 Bijdrage aan OV-Bureau Groningen- Drenthe (BDU) 21.724.642 21.935.117 21.935.117 21.935.117 0 

433087 Bijdrage in apparaatskosten OV bureau 247.550 247.230 247.230 247.550 -320 

434060 Kosten spoor Emmen Zwolle 45.742 150.000 515.385 286.969 228.416 

440685 Kosten spoor Emmen Zwolle 4.547.485 3.173.254 2.712.869 2.616.638 96.231 

Totaal: Lasten 26.565.418 25.505.601 25.420.801 25.098.855 321.946 

 

Beleidsopgave: 4.3 Proactief op verkeersveiligheid 

Doelstelling: 4.3.01 Stimuleren van verkeersveilig gedrag door educatie, training, voorlichting 
en campagnes met de ambitie 'Samen richting Nul ver keersslachtoffers!' 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3300215 Uitwerking pup 

423033 Verkeerswaarnemingen 59.616 81.390 81.390 87.127 -5.737 

423398 Uitvoering luchtvaartbeleid 78.039 50.156 61.156 35.289 25.868 

423463 Uitvoering van Nieuw Geluidsbeleid (SWUNG) -3.355 0 67.000 45.511 21.489 

423990 Afwikkeling voorgaand jaar 0 0 0 -1.750 1.750 

3300601 Uitwerking pup 

423035 Programmakosten VVB (BDU) 471.079 516.631 516.631 511.258 5.373 

423990 Afwikkeling voorgaand jaar 0 0 0 -21.836 21.836 

432497 Programmakosten VVBD (BDU) 484.299 483.369 483.369 483.369 0 

440619 Intensivering m.b.t. fietspaden 0 0 0 -32.614 32.614 

Totaal: Lasten 1.089.678 1.131.546 1.209.546 1.106.353 103.193 
       

Baten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3300215 Uitwerking pup 

811001 Leges en andere rechten -11.689 -14.000 -14.000 -12.301 -1.699 

823997 Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.) -81.324 0 0 0 0 

3300601 Uitwerking pup 

823016 Overige opbrengsten -9.000 0 0 -32.048 32.048 
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Totaal: Baten -102.013 -14.000 -14.000 -44.349 30.349 

 

Beleidsopgave: 4.4 Toegankelijk via het water 

Doelstelling: 4.4.01 Het op peil houden van de sche epsvaartkanalen en het afvoeren van water 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3430105 154 km kanaal onderhouden 

435055 Gewenningsbijdrage Waterschap Velten Vecht 0 5.734 5.734 0 5.734 

3430106 18 gemalen exploiteren 

462001 Afschrijving 38.245 0 0 0 0 

Totaal: Lasten 38.245 5.734 5.734  5.734 

 

Doelstelling: 4.4.02 In standhouden van onze bestaa nde infrastructuur van vaarwegen (vast 
onderhoud) 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging  

Realisatie 
2020

Verschil

3330407 Vaarweg Meppel de Punt  

462001 Afschrijving 16.172 37.404 19.602 30.801 -11.199 

3330505 Instandhouden van onze bestaande infrastructuur van  
vaarwegen op het gebied van leefbaarheid, 
bereikbaarheid en mobiliteit 

 

423037 Onderhoud 1.286.413 605.785 868.751 1.083.835 -215.084 

423409 Kosten bedrijfsvoering 353 0 0 0 0 

423817 Notariskosten 0 0 0 2.383 -2.383 

423990 Afwikkeling voorgaand jaar -35.227 0 0 0 0 

424002 Kosten Pilot liggeld Dieverbrug 1.399 0 0 1.425 -1.425 

430005 Zakelijke lasten 50.198 51.347 51.347 43.431 7.916 

435626 Bijdrage Gemaal Eefde 76.108 34.529 34.529 42.657 -8.128 

Totaal: Lasten 1.395.416 729.065 974.229 1.204.531 -230.302 
       

Baten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging  

Realisatie 
2020

Verschil

3330505 Instandhouden van onze bestaande infrastructuur van  
vaarwegen op het gebied van leefbaarheid, 
bereikbaarheid en mobiliteit 

 

811001 Leges en andere rechten -1.635 -1.000 -1.000 -1.199 199 

822001 Huur dienstwoningen -29.226 -15.930 -15.930 -26.575 10.645 

823016 Overige opbrengsten -2.728 0 0 -7.281 7.281 

824002 Liggeld Dieverbrug -9.613 0 0 -13.332 13.332 

832013 Vergoeding brugbediening -179.510 -67.300 -190.247 -318.711 128.464 

835004 Bijdrage waterschappen kosten overdracht peilbeheer 0 0 -46.404 -90.918 44.514 

835008 Bijdr. Waterschappen in voedingsgemalen -1.160.911 -231.000 -231.000 -394.301 163.301 

835037 Bijdrage Velt en Vecht in de waterafvoerfunctie van de ZO-
Drentse vaarwegen 

-78.259 -51.336 -51.336 -69.074 17.738 

835094 Bijdrage Reest en Wieden de waterafvoerfunctie van de 
ZO-Drentse vaarwegen 

-78.283 -51.336 -51.336 -69.074 17.738 

835272 Bijdrage Gemaal Eefde -42.296 -34.529 -34.529 -23.706 -10.823 
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841023 Incidentele baten 0 0 -390.000 -390.000 0 

851002 Bijdrage Rijk Meppel - De Punt -3.660.336 -2.751.000 -3.079.856 -3.109.751 29.895 

Totaal: Baten -5.242.797 -3.203.431 -4.091.638 -4.513.921 422.283 

 

Doelstelling: 4.4.03 Zorgen voor veilige vaarwegen 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3330506 Zorgen voor veilige vaarwegen 

423037 Onderhoud 1.457.464 1.267.335 1.240.282 1.247.886 -7.604 

423990 Afwikkeling voorgaand jaar -5.522 0 0 0 0 

Totaal: Lasten 1.451.943 1.267.335 1.240.282 1.247.886 -7.604 

 

Doelstelling: 4.4.04 Zorgen voor een schone, gezond e en mooie omgeving rond de vaarwegen 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019 

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3330507 Zorgen voor een schone, gezonde en mooie 
leefomgeving rond de vaarwegen 

 

423037 Onderhoud 231.640 260.220 260.220 322.903 -62.683 

Totaal: Lasten 231.640 260.220 260.220 322.903 -62.683 

 

Doelstelling: 4.4.05 In standhouden van de infrastr uctuur van vaarwegen (variabel onderhoud)  

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3330406 Zuid-Oost Drentse vaarwegen projecten 

462001 Afschrijving 8.619 8.619 9.712 9.712 0 

3330508 Instandhouden van de infrastructuur van vaarwegen 
(variabel onderhoud) 

423037 Onderhoud 959.208 1.749.300 1.777.082 1.310.854 466.228 

423820 Incidentele lasten 0 0 59.852 59.852 0 

423990 Afwikkeling voorgaand jaar -2.166 0 0 -20.048 20.048 

462001 Afschrijving 218.736 228.736 221.775 228.418 -6.643 

Totaal: Lasten 1.184.397 1.986.655 2.068.421 1.588.788 479.633 
       

Baten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3330508 Instandhouden van de infrastructuur van vaarwegen 
(variabel onderhoud) 

823016 Overige opbrengsten 0 0 -27.782 -27.782 0 

832040 Overige inkomensoverdrachten gemeenten -157.637 0 0 0 0 

Totaal: Baten -157.637  -27.782 -27.782  
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Programma: 5: Klimaat en energie: op zoek naar ruim te en 
draagvlak 

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

Doelstelling: 5.1.01 Het aandeel hernieuwbare energ iebronnen bedraagt 14% in 2020 en 16% in 
2023 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3500511 Programma klimaat en energie 

423777 Projecten Milieu en Energie 1.773.114 2.500.000 3.199.531 2.665.341 534.190 

423990 Afwikkeling voorgaand jaar -113.388 0 0 -65.689 65.689 

440777 Projecten Milieu en Energie 670.501 0 0 756.357 -756.357 

440900 Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar -702.790 0 0 -687.281 687.281 

3500515 Beleidsontwikkeling klimaat en energie 

423462 Gebiedsfonds wind 0 350.000 0 0 0 

Totaal: Lasten 1.627.438 2.850.000 3.199.531 2.668.728 530.803 
       

Baten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3500515 Beleidsontwikkeling klimaat en energie 

823016 Overige opbrengsten 2.000 0 0 0 0 

Totaal: Baten 2.000     

 

Doelstelling: 5.1.04 Voortzetting Expeditie Energie neutraal wonen 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging  

Realisatie 
2020

Verschil

3500516 Actieplan Energieneutraal Wonen  

423014 Overige goederen en diensten 900.483 0 80.636 80.636 0 

423777 Projecten Milieu en Energie -2.904 0 0 0 0 

423990 Afwikkeling voorgaand jaar -9.763 0 0 0 0 

440777 Projecten Milieu en Energie 2.286.076 0 0 0 0 

440900 Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar -39.089 0 -82.787 -82.787 0 

Totaal: Lasten 3.134.802  -2.151 -2.151  
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Programma: 6: Levendig en sociaal: gezond, gelukkig  en veilig 

Beleidsopgave: 6.1 Oog voor cultureel erfgoed 

Doelstelling: 6.1.01 De erkenning door UNESCO van d e Koloniën van Weldadigheid als 
werelderfgoed 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3830803 Cultuurhistorie verhaal van Drenthe/Koloniën van 
Weldadigheid 

423431 Ontwikkeling koloniën 475.520 420.000 242.165 200.753 41.412 

423432 UNESCO traject 144.946 150.000 150.000 105.520 44.480 

440077 Molenstichting Drenthe 6.500 12.700 19.200 19.200 0 

440078 Bond Heemschut 0 2.600 2.600 0 2.600 

440100 Drentse Historische Vereniging 0 5.000 5.000 0 5.000 

440607 Verhaal van Drenthe 112.174 86.055 -111 4.612 -4.723 

440661 Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid 21.809 0 54.691 55.553 -862 

440900 Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar -6.094 0 0 0 0 

443030 subsidie Stichting nieuwe Drentse Volksalmanak 0 6.845 6.845 0 6.845 

Totaal: Lasten 754.854 683.200 480.390 385.637 94.753 
       

Baten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3830803 Cultuurhistorie verhaal van Drenthe/Koloniën van 
Weldadigheid 

823016 Overige opbrengsten -10.594 0 0 0 0 

Totaal: Baten -10.594     

 

Doelstelling: 6.1.03 Belangrijke archeologische c.q . cultuurhistorische waarden van Drenthe 
zijn als onderligger gebruikt voor ruimtelijke en e conomische ontwikkelingen 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019 

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging  

Realisatie 
2020

Verschil

3830908 Cultuurhistorie en ruimte   

440629 Cultuurhistorie 108.991 121.500 102.500 99.976 2.524 

440638 Archeologie 133.048 100.000 75.000 65.839 9.161 

Totaal: Lasten 242.040 221.500 177.500 165.815 11.685 

 

Doelstelling: 6.1.04 Beter vestigingsklimaat-, woon -, en leefklimaat voor bedrijf en individu 
(door culturele investeringen die leiden tot toonaa ngevende kwaliteit) 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020 

Verschil

3830806 Monumenten  

423208 Uitvoeringskosten 0 0 50.000 49.660 340 

423534 Exploitatiekosten voormalig RLS 157.066 96.726 96.726 74.142 22.584 
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423990 Afwikkeling voorgaand jaar -1.406 0 0 0 0 

440609 Ontwikkeling cultureel erfgoed 298.892 39.667 39.667 -707 40.374 

440610 Monument Kamp Westerbork 17.068 17.426 17.426 17.426 0 

440639 Creatieve industrie 3.000 50.000 12.500 12.500 0 

440652 Stichting Monumentenwacht Drenthe 286.221 315.461 315.461 315.461 0 

440653 Restauratie Rijksmonumenten 741.246 738.935 713.935 713.935 0 

440654 Behoud/Herbestemming karakteristiek bezit 639.775 500.000 645.666 638.410 7.256 

440737 DBF Kenniscentrum Herbestemming Noord 0 50.000 50.000 50.000 0 

440738 Buro Stek (activiteit Steunpunt Erfgoed Drenthe) 0 120.000 120.000 120.000 0 

440739 Erfgoed Arsenaal Drenthe 0 100.000 100.000 100.000 0 

440900 Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar -801.655 0 0 0 0 

Totaal: Lasten 1.340.208 2.028.215 2.161.381 2.090.828 70.553 
       

Baten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020 

Verschil

3830806 Monumenten  

822004 Huurinkomsten voormalig RLS -75.126 -94.000 -94.000 -71.116 -22.884 

Totaal: Baten -75.126 -94.000 -94.000 -71.116 -22.884 

 

Doelstelling: 6.1.05 Samen met gemeenten en uitvoer ingspartners de zorg voor en kwaliteit van 
het cultureel erfgoed versterken 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3830809 Versterken kwaliteit erfgoed 

423807 Strategisch narratief 64.186 45.000 45.000 58.252 -13.252 

Totaal: Lasten 64.186 45.000 45.000 58.252 -13.252 

 

Doelstelling: 6.1.06 Er wordt een actief netwerk vo or het Drentse erfgoed onderhouden waarin 
kennisontwikkeling, overdracht van informatie en in novatie voor publiek centraal staan 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3830805 Archief 

423433 Bijdrage Noordelijke Archiefinspectie 32.213 36.000 36.000 36.663 -663 

423443 Bestuursondersteuning 0 0 0 101 -101 

423812 DVO Drents Archief 168.969 154.870 154.870 153.707 1.163 

433584 Regionaal Historische Centra - Drents Archief 284.147 290.114 290.114 290.114 0 

3830807 Archeologie 

423189 Noordelijk Archeologisch Depot 149.695 149.695 149.695 149.695 0 

Totaal: Lasten 635.024 630.679 630.679 630.280 399 
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Doelstelling: 6.1.07 Het aardkundig en cultuurhisto risch erfgoed is zichtbaarder voor 
bezoekers 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019 

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging  

Realisatie 
2020

Verschil

3830810 Cultuurhistorie verhaal van Drenthe (Geopark)   

440628 Geopark 175.000 200.000 200.000 200.000 0 

Totaal: Lasten 175.000 200.000 200.000 200.000  

 

Beleidsopgave: 6.2 Cultuur en evenementen 

Doelstelling: 6.2.01 Culturele investeringen 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3830609 Culturele investeringen 

440630 Investeringsagenda culturele investeringen 250.000 750.000 589.851 550.000 39.851 

Totaal: Lasten 250.000 750.000 589.851 550.000 39.851 

 

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

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3830604 Cultuurparticipatie 

440601 Talentontwikkeling 199.913 75.000 63.000 62.500 500 

440640 Internationalisering 48.413 50.000 -3.000 3.401 -6.401 

440689 Subsidie jeugd12+/popcultuur en talentontwikkeling 74.850 125.000 47.100 45.875 1.225 

3830605 Podiumkunsten, festivals en evenementen 

423990 Afwikkeling voorgaand jaar 0 0 0 1.000 -1.000 

440604 Professionele podiumkunsten 507.000 0 0 0 0 

440605 Festivals en bijzondere evenementen 748.627 379.400 289.400 214.637 74.763 

440633 Incidentele subsidies 541.690 439.742 437.742 422.200 15.542 

440717 St. Aa's (andere activiteiten Schipborg) 0 50.000 50.000 50.000 0 

440719 Bevrijdingsfestival 0 40.000 12.000 11.429 571 

440721 Loods 13 0 50.000 50.000 75.000 -25.000 

440725 PeerGroup 0 175.000 175.000 175.000 0 

440726 Peter de Grote Festival 0 25.000 25.000 25.000 0 

440727 Veenkoloniaal Symfonie Orkest 0 10.000 0 0 0 

440728 St. Drents Poppenspelfestival 0 50.000 25.000 25.000 0 

440729 Zomerzinnen 0 30.000 0 0 0 

440730 Garage TDI 0 160.000 160.000 160.000 0 

440731 Noord Nederlands Orkest 0 30.000 50.000 50.000 0 

440732 Drents Jeugdorkest 0 18.100 0 0 0 

440740 Het houten huis 0 25.000 25.000 25.000 0 

440741 Stichting Festival Vrouwenfilms Claire Obscur 0 22.500 22.500 22.500 0 

440791 Evenementen op het snijvlak van cultuur en 
vrijetijdseconomie 

0 0 360.000 359.159 842 
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443604 Professionele podiumkunsten 10.000 0 0 0 0 

443605 Festivals en bijzondere evennementen -1.000 0 0 0 0 

3830606 Beeldende kunst en vormgeving 

440655 BKV in ruimtelijke plannen 278.628 270.000 355.000 354.906 94 

440900 Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar -24.000 0 0 0 0 

3830613 75 jaar bevrijding in Drenthe in het jaar 2020 

423814 kosten voor onvoorziene initiatieven 35.445 25.000 2.500 2.900 -400 

432005 subsidies gemeenten voor lokale initiatieven 360.000 0 0 0 0 

440698 subsidies voor bovenlokale initiatieven 527.789 110.000 95.570 95.569 1 

Totaal: Lasten 3.307.354 2.159.742 2.241.812 2.181.076 60.736 

 

Doelstelling: 6.2.03 Doorontwikkeling Cultuurbeleid  

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging  

Realisatie 
2020

Verschil

3830607 Adviescommissie  

423014 Overige goederen en diensten 12.151 45.000 15.000 21.229 -6.229 

423808 Cultuurmonitor 3.175 20.000 20.000 13.277 6.724 

432632 Culturele prijs en Culturele gemeente 0 90.000 90.000 90.413 -413 

440632 Culturele prijs en Culturele gemeente 0 27.000 27.000 181 26.820 

Totaal: Lasten 15.326 182.000 152.000 125.099 26.901 

 

Doelstelling: 6.2.04 Behouden en bevorderen van het  gebruik van de Drentse streektaal 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3830808 Streektaal 

440434 Huus van de Taol 440.864 450.122 450.122 450.122 0 

440631 Project Bevordering Drents en Duits 50.000 49.000 49.000 50.000 -1.000 

Totaal: Lasten 490.864 499.122 499.122 500.122 -1.000 

 

Doelstelling: 6.2.05 De culturele ontwikkeling van leerlingen is versterkt 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019 

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging  

Realisatie 
2020

Verschil

3830612 Cultuur educatie   

440662 Cultuureducatie met kwaliteit 353.812 115.000 115.000 143.000 -28.000 

440718 Stichting Compenta 0 210.000 210.000 210.000 0 

Totaal: Lasten 353.812 325.000 325.000 353.000 -28.000 
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Doelstelling: 6.2.06 Bevorderen van toegankelijkhei d van kunst- en cultuuruitingen, kennis, en 
informatie 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3800301 Regionale Omroep 

440611 RTV Drenthe 66.800 0 0 0 0 

3830603 Cultuureducatie en amateurkunst 

440656 Kunst en Cultuur Drenthe 1.221.217 1.246.863 1.246.863 1.246.863 0 

3830804 Musea 

423014 Overige goederen en diensten 0 0 -550.000 -550.000 0 

440074 Stichting Herinneringscentrum Kamp Westerbork 0 100.000 100.000 100.000 0 

440254 Hunebedcentrum Borger 0 100.000 100.000 100.000 0 

440483 Museum de Buitenplaats 0 100.000 100.000 100.000 0 

440658 Drents Museum 5.222.898 4.822.079 4.822.079 4.822.079 0 

440659 Overige musea van provinciaal belang 485.000 0 0 0 0 

440660 Platform Drentse musea 100.000 100.000 100.000 100.000 0 

440704 Nationaal Gevangenismuseum Veenhuizen 0 100.000 100.000 100.000 0 

440712 Stichting Koloniecentrum 0 100.000 100.000 100.000 0 

440750 Noodfonds Cultuur 0 0 639.914 645.927 -6.013 

462001 Afschrijving 564.201 564.201 564.201 564.201 0 

3840903 Bibliotheken 

432001 In stand houden voorzieningen en functie bibliotheken 1.200.000 1.205.000 1.200.000 1.200.000 0 

436017 Biblionet Drenthe 2.218.015 2.264.593 2.264.593 2.264.593 0 

440633 Incidentele subsidies 113.950 0 0 0 0 

Totaal: Lasten 11.192.081 10.702.736 10.787.650 10.793.663 -6.013 
       

Baten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3830804 Musea 

822002 Huur Drents Museum -1.336.488 -1.337.926 -837.926 -871.228 33.302 

823016 Overige opbrengsten 0 0 0 -923.697 923.697 

3840903 Bibliotheken 

834062 Bijdrage provincie Groningen WSF-taken -114.000 0 -114.000 -114.000 0 

Totaal: Baten -1.450.488 -1.337.926 -951.926 -1.908.925 956.999 

 

Doelstelling: 6.2.07 Effectiever en efficiënter cul tuurbeleid op noordelijk landsdeelniveau 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019 

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3830610 Cultuurbeleid noordelijk niveau  

440634 Noordelijke samenwerking 150.000 150.000 150.000 153.352 -3.352 

Totaal: Lasten 150.000 150.000 150.000 153.352 -3.352 
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Doelstelling: 6.2.08 Meer kunst en cultuuruitingen zijn verbonden aan maatschappelijke doelen 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020 

Begroting 
2020 na 

wijziging  

Realisatie 
2020

Verschil

3830611 Podium Platteland   

432002 Culturele impuls & allianties 239.981 240.000 240.000 239.981 19 

440635 Podium Platteland 199.067 250.000 88.000 97.082 -9.082 

440683 Intensivering cultuurnota 9.300 35.000 23.500 27.845 -4.345 

440742 Subsidieregeling Snelloket Cultuur en Corona 0 0 50.000 49.860 140 

Totaal: Lasten 448.348 525.000 401.500 414.768 -13.268 

 

Beleidsopgave: 6.3 Sociaal Drenthe voor iedereen 

Doelstelling: 6.3.01 Integrale aanpak van leefbaarh eid zowel Drenthe Breed als gebiedsgericht 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3710801 P-Economische vitaliteit platteland 

423990 Afwikkeling voorgaand jaar 0 0 0 -17.400 17.400 

432665 Vitaal Platteland (subs. gemeenten) 600.000 600.000 600.000 600.000 0 

440596 Recreatie & Toerisme, Soc. Ec. Voorz en Landbouw 250.000 0 0 0 0 

440665 Vitaal Platteland 762.146 396.798 450.000 450.000 0 

440900 Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar -86.146 0 0 0 0 

3710803 Subsidies Leader Zuidoost Drenthe 

423898 Administratieve verrekening Cofinanciering EU-bijdrage 0 0 -87.500 -109.697 22.197 

440687 Subsidies Leader Zuidoost Drenthe 993.608 230.000 700.000 840.116 -140.116 

3710804 Subsidies Leader Zuidwest Drenthe 

423898 Administratieve verrekening Cofinanciering EU-bijdrage 0 0 -280.000 -70.818 -209.182 

440688 Subsidies Leader Zuidwest Drenthe 935.870 960.000 700.000 283.270 416.730 

Totaal: Lasten 3.455.477 2.186.798 2.082.500 1.975.472 107.028 
       

Baten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3710803 Subsidies Leader Zuidoost Drenthe 

832040 Overige inkomensoverdrachten gemeenten -230.000 -230.000 -175.000 -230.000 55.000 

837001 EU bijdrage POP3 -496.202 0 -350.000 -407.500 57.500 

837002 EU cofinanciering POP3 -248.101 0 0 0 0 

3710804 Subsidies Leader Zuidwest Drenthe 

823005 Doorberekende kosten -233.967 -240.000 0 0 0 

832040 Overige inkomensoverdrachten gemeenten -100.000 0 -70.000 -100.000 30.000 

837001 EU bijdrage POP3 -467.935 -480.000 -350.000 -141.635 -208.365 

837002 EU cofinanciering POP3 -233.967 -240.000 0 0 0 

Totaal: Baten -2.010.172 -1.190.000 -945.000 -879.135 -65.865 
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Doelstelling: 6.3.02 Kwaliteit van wonen en leefgeb ieden op peil houden 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging  

Realisatie 
2020

Verschil

3840808 Subsidiëring instellingen sociaal domein  

440600 Overige subsidies 0 0 400.000 400.372 -372 

440663 Stichting Sport Drenthe 34.405 38.009 38.009 38.000 9 

440666 STAMM 531.830 542.998 542.998 542.467 531 

440667 BOKD/SDD 159.550 162.901 162.901 162.741 160 

440668 Zorgbelang Drenthe 149.550 162.901 162.901 162.901 0 

3840809 Sociaal-maatschappelijke ontwikkeling en 
ondersteuning  

 

423809 Adviescommissie 0 0 10.000 12.750 -2.750 

440415 Gevolgen moties Cultuurnota 0 0 90.000 18.090 71.910 

440665 Vitaal Platteland 0 0 169.283 172.208 -2.925 

440670 Subsidies sociaal econ. ontwikk. en onderst. 531.661 579.022 369.022 606.120 -237.098 

440779 440779 Subsidieregeling kripm en leefbaarheid 0 0 400.000 2.500 397.500 

440900 Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar 0 0 0 -32.477 32.477 

3840812 Iedereen doet mee  

423833 vrijwilligersprijs 0 0 0 12.955 -12.955 

Totaal: Lasten 1.406.996 1.485.831 2.345.114 2.098.627 246.487 

 

Doelstelling: 6.3.04 Kwaliteitsverbetering onderwij s en anticiperen op krimp in het onderwijs  

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020 

Begroting 
2020 na 

wijziging  

Realisatie 
2020

Verschil

3810201 Onderwijs   

432140 Onderwijsmonitor 65.303 62.500 62.500 62.500 0 

Totaal: Lasten 65.303 62.500 62.500 62.500  

 

Beleidsopgave: 6.4 Sport en Bewegen stimuleren 

Doelstelling: 6.4.01 Activering door sportactivitei ten gericht op vitalisering en gezondheid 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3820110 Drenthe beweegt 

440600 Overige subsidies 189.117 200.000 200.000 230.000 -30.000 

Totaal: Lasten 189.117 200.000 200.000 230.000 -30.000 

 

Doelstelling: 6.4.02 Vergroten maatschappelijk en e conomische effecten sportactiviteiten 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020 

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3820109 Sport algemeen  

423014 Overige goederen en diensten 13.652 20.000 20.000 2.692 17.308 
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440598 Sport subsidies 696.452 620.000 370.000 467.346 -97.346 

440780 Subsidieregeling Sportevenementen Drenthe 0 0 250.000 198.012 51.988 

Totaal: Lasten 710.104 640.000 640.000 668.050 -28.050 

 

Doelstelling: 6.4.03 Sportvoorzieningen voor iedere en 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3840706 Realisatie van een bovenregionale kunstijsvoorzieni ng 
in Drenthe 

440900 Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar -5.000.000 0 0 0 0 

Totaal: Lasten -5.000.000     

 

Beleidsopgave: 6.5 Zorg voor zorg 

Doelstelling: 6.5.01 Realiseren van goede zorg in D renthe 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019 

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3840807 Zorgeconomie  

423014 Overige goederen en diensten 194 10.000 10.000 2.500 7.500 

423533 Zorgeconomie 40.484 30.000 30.000 0 30.000 

Totaal: Lasten 40.679 40.000 40.000 2.500 37.500 

 
  



44 
 

Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave: 7.1 Een duurzaam sluitende provincia le begroting 

Doelstelling: 7.1.01 Beheer van relevante provincia le deelnemingen 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3720201 Voorzieningen openbaar belang nutsfuncties 

423014 Overige goederen en diensten 0 40.000 40.000 12.660 27.340 

Totaal: Lasten  40.000 40.000 12.660 27.340 
       

Baten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3720201 Voorzieningen openbaar belang nutsfuncties 

830002 Dividenden aandelen NV Waterleidingmij Drenthe 0 -2.721 -2.721 0 -2.721 

830003 Electriciteitsvoorziening dividenden en winst (Enexis) -2.894.365 -2.250.000 -2.674.294 -2.679.092 4.798 

3720202 Overige deelnemingen 

830001 Dividend van de aandelen in de BNG -250.088 -100.912 -111.442 -111.443 1 

830004 Dividend van de aandelen in de Nederlandse 
Waterschapsbank 

-13.822 0 0 -38.008 38.008 

Totaal: Baten -3.158.274 -2.353.633 -2.788.457 -2.828.543 40.086 

 

Doelstelling: 7.1.02 Goed beheer van provinciale ge ldmiddelen 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3000101 Geldleningen en uitzettingen korter of gelijk aan  1 jaar  

450002 Rente en kosten van opgenomen kasgeld 7 2.500 2.500 7 2.493 

3020102 Uitkering Provinciefonds 

454002 Bijdrage compensatie provinciefonds aan provincie 
Zeeland 

113.330 100.000 100.000 105.470 -5.470 

3040101 Overige financiële middelen 

423014 Overige goederen en diensten -3.395.000 0 0 0 0 

450005 Heffingsrente 0 0 168.000 158.536 9.464 

460097 Boekverlies MVA 0 0 0 521.258 -521.258 

460098 Overige verrekeningen (getroffenen voorziening) -1.054.000 0 0 60.000 -60.000 

463001 Rente toevoeging voorziening spaarhypotheken 51.575 131.000 131.000 51.882 79.118 

3050101 Onvoorzien 

490001 Onvoorziene uitgaven 0 500.000 22.000 0 22.000 

3050103 Overige stelposten 

490050 Stelpost Corona maatregelen 0 0 -1 0 -1 

Totaal: Lasten -4.284.088 733.500 423.499 897.153 -473.654 
       

Baten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3000102 Geldleningen en uitzettingen langer dan 1 jaar - 
taakveld 0.3 

823016 Overige opbrengsten -55.026 -55.026 -55.026 -55.026 0 
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850003 Rente langlopende geldleningen UG (revolverende 
leningen derden) 

-999.750 -567.279 -715.679 -675.037 -40.642 

850011 Rente Annuiteiten hypotheek -3.402 -3.901 -3.901 -2.668 -1.233 

850012 Rente Aflossingsvrije hypotheek -64.977 -81.101 -58.000 -51.362 -6.638 

850013 Rente Spaarhypotheek -81.931 -95.478 -80.000 -77.076 -2.924 

850017 Rente uitzettingen langer dan 1 jaar (treasury - banken en 
gemeenten) 

-1.183.715 -1.059.605 -1.059.605 -1.059.819 214 

3020102 Uitkering Provinciefonds 

831025 Uitkering uit het Provinciefonds -136.423.789 -142.573.527 -143.501.789 -143.806.273 304.484 

831052 Decentralisatie-uitkering bodemsanering -3.260.099 -3.817.869 -3.817.869 -3.817.869 0 

831053 Decentralisatie-uitkering monumentenzorg -738.935 -738.935 -738.935 -738.935 0 

831058 Decentralisatie-uitkering externe veiligheid -113.000 0 -95.000 -95.000 0 

831266 Decentralisatie-uitkering Projecten Verkeer en Vervoer -1.967.561 -1.967.561 -1.967.561 -1.967.561 0 

831272 Decentralisatie-uitkering Jong Leren Eten -50.000 0 0 0 0 

831279 DU Erfgoed en ruimte -25.000 0 -107.450 -107.450 0 

831282 DU Zoetwatermaatregelen -1.090.768 0 -1.067.000 -1.067.000 0 

831284 DU Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe -9.070.000 -10.387.962 -10.706.000 -10.706.000 0 

831286 DU Regionale energie strategieen -1.263.981 0 0 0 0 

831287 DU Versnelling Flexwonen -250.000 0 0 0 0 

831288 DU Windpark De Drentse Monden en Oostermoer -2.100.000 0 0 0 0 

831289 DU Regionale Financieringstafels -71.000 0 0 0 0 

831290 DU GROS jongerenevenementen -86.100 0 0 0 0 

831293 DU Weerbaar bestuur 0 0 0 -41.667 41.667 

3030102 Eigen middelen 

812001 Opbrengst opcenten op hoofdsom motorrijtuigenbelasting -58.806.932 -59.100.000 -59.100.000 -59.342.490 242.490 

3040101 Overige financiële middelen 

823016 Overige opbrengsten -110.000 0 -122.000 -81.986 -40.014 

823052 Correcties btw-compensatiefonds baten -25 0 0 -390 390 

Totaal: Baten -217.815.989 -220.448.244 -223.195.815 -223.693.607 497.792 

 

Beleidsopgave: 7.2 Bedrijfsvoering Documentaire inf ormatievoorziening 

Doelstelling: 7.2.01 Informatiebeheer: het goed beh eren en opslaan van documenten die 
behoren tot een dynamisch, semi-statisch of een sta tisch archief, ongeacht hun vorm 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

2660107 Documentaire informatievoorziening en beheer 

423164 Niet basis ICT voorzieningen 12.149 43.454 43.454 51.434 -7.980 

423439 Documentverwerking(Post) 137.620 148.231 148.231 125.946 22.285 

423459 Documentmanagementsysteem 99.100 101.129 0 0 0 

Totaal: Lasten 248.868 292.814 191.685 177.380 14.305 
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Beleidsopgave: 7.3 Bedrijfsvoering Financiën en Con trol 

Doelstelling: 7.3.01 Een financieel gezonde organis atie, die voldoet aan alle wettelijke eisen en 
gangbare opvattingen ten aanzien van financieel ins trumentarium 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

2230701 Financiële administratie 

423014 Overige goederen en diensten 16.692 20.795 20.795 20.803 -8 

423990 Afwikkeling voorgaand jaar 1.407 0 0 -10.849 10.849 

2230704 Financiële adviezen 

423014 Overige goederen en diensten 235.189 193.369 143.369 134.333 9.036 

423113 Verzekeringen 3.114 795 795 1.657 -862 

423536 423536 Stelpost Interbestuurlijk Programma 0 2.275.177 0 0 0 

423990 Afwikkeling voorgaand jaar 0 0 0 -43 43 

440047 Personeelsvereniging Provincie Drenthe 0 6.231 6.231 0 6.231 

Totaal: Lasten 256.402 2.496.367 171.190 145.901 25.289 
       

Baten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

2230704 Financiële adviezen 

823016 Overige opbrengsten -9.185 -6.000 -6.000 0 -6.000 

Totaal: Baten -9.185 -6.000 -6.000  -6.000 

 

Beleidsopgave: 7.4 Bedrijfsvoering Informatievoorzi ening en automatisering 

Doelstelling: 7.4.01 Informatiemanagement: Een gede gen en veilige inrichting van de 
informatiehuishouding: digitale gegevens, applicati es, services en technische infrastructuur 
voor opslag en raadplegen van gegevens 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

2660101 Werkplek (technische infrastructuur) 

423435 Software 188.468 207.154 207.154 297.282 -90.128 

423436 Hardware 49.162 25.628 25.628 18.030 7.598 

423437 Ondersteuning I&A 132.817 169.500 169.500 66.367 103.133 

423990 Afwikkeling voorgaand jaar -7.985 0 0 0 0 

462001 Afschrijving 357.399 83.458 27.049 27.049 0 

2660102 Informatiearchitectuur - Applicaties 

423435 Software 560.212 606.296 700.925 756.203 -55.278 

423437 Ondersteuning I&A 185.453 194.000 194.000 207.066 -13.066 

423990 Afwikkeling voorgaand jaar -2.931 0 0 0 0 

462001 Afschrijving 473.910 427.380 355.845 355.844 1 

2660103 Server (technische infrastructuur) 

423035 Programmakosten VVB (BDU) -33.287 0 0 0 0 

423435 Software 349.688 324.995 324.995 331.062 -6.067 

423436 Hardware 26.719 39.417 39.417 27.472 11.945 

423437 Ondersteuning I&A 313.380 289.500 289.500 342.368 -52.868 

423990 Afwikkeling voorgaand jaar -6.425 0 0 -3.369 3.369 
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2660104 Opslag (technische infrastructuur) 

423435 Software 0 0 0 -7.637 7.637 

423436 Hardware 51.901 51.450 51.450 75.928 -24.478 

423437 Ondersteuning I&A 3.100 10.000 10.000 7.300 2.700 

2660105 Netwerk (technische infrastructuur) 

423435 Software 4.156 46.650 46.650 236 46.414 

423436 Hardware 145.592 140.074 140.074 180.166 -40.092 

423437 Ondersteuning I&A 9.780 12.800 12.800 19.916 -7.116 

462001 Afschrijving 74.353 111.668 59.455 59.454 1 

2660106 I-beleid en Architectuur 

422002 Aankoop duurzaam roerende zaken 40.000 0 0 0 0 

423438 Informatiebeleid 154.005 272.617 272.617 137.327 135.290 

423461 Maatregelen ICT-beveiliging 259.873 250.000 250.000 340.009 -90.009 

423990 Afwikkeling voorgaand jaar -10.338 0 0 -32.120 32.120 

462001 Afschrijving 3.200 194.926 12.364 12.363 1 

2660110 Dienstverlening Drents Museum 

423435 Software 44.062 61.740 61.740 78.964 -17.224 

423436 Hardware 8.687 0 0 4.208 -4.208 

423437 Ondersteuning I&A 44.644 0 0 25.911 -25.911 

462001 Afschrijving 67.553 55.053 55.053 55.053 0 

2660113 Dienstverlening Prolander 

423435 Software 147.886 0 680.136 159.556 520.580 

423436 Hardware 8.230 0 0 4.022 -4.022 

423437 Ondersteuning I&A 83.247 0 0 501.634 -501.634 

423990 Afwikkeling voorgaand jaar -2.652 0 0 -50.602 50.602 

462001 Afschrijving 17.500 0 0 0 0 

Totaal: Lasten 3.741.361 3.574.306 3.986.352 3.997.061 -10.709 
       

Baten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

2660101 Werkplek (technische infrastructuur) 

823064 Terugontvangen kosten dienstverlening -13.179 -13.298 -13.298 -13.376 78 

860096 overige verrekeningen (boekwinst MVA) -2.760 0 0 0 0 

2660110 Dienstverlening Drents Museum 

823064 Terugontvangen kosten dienstverlening -105.015 -128.500 -128.500 -116.308 -12.192 

2660113 Dienstverlening Prolander 

823016 Overige opbrengsten -252.000 -60.612 -740.748 -642.896 -97.852 

823094 loonvergoeding DVO Prolander 0 0 0 -72.000 72.000 

Totaal: Baten -372.954 -202.410 -882.546 -844.580 -37.966 

 

Beleidsopgave: 7.5 Bedrijfsvoering Inkoop 

Doelstelling: 7.5.01 Effectief en efficiënt inkoopb eleid en inkoopproces met kansen voor het 
Drentse MKB 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020 

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

2240304 Inkoopcoördinatie  

423285 Kosten inkoopcoördinatie 21.030 15.300 15.300 15.318 -18 

Totaal: Lasten 21.030 15.300 15.300 15.318 -18 
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Beleidsopgave: 7.6 Bedrijfsvoering Personeel en org anisatie 

Doelstelling: 7.6.01 Betrouwbaar en aantrekkelijk w erkgeverschap 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

2240103 Uitvoering arbeidsvoorwaarden (FPB) 

423113 Verzekeringen 8.100 6.868 6.868 5.485 1.383 

423114 arbeidsvoorwaarden 19.368 167.314 17.314 39.217 -21.903 

423805 Doorlopende HRM kosten (werving&selectie) 215.201 330.000 182.000 166.487 15.513 

423990 Afwikkeling voorgaand jaar -16.080 0 0 0 0 

2240301 Personeels- & salarisadministratie 

423117 automatisering gegevensverwerking 103.754 56.100 132.525 114.318 18.207 

423263 Kosten seniorenregeling en FPU+ 0 5.760 0 0 0 

2240701 Arbeidsomstandigheden 

423014 Overige goederen en diensten 0 0 0 650 -650 

423115 Juridische kosten 88.741 93.308 93.308 89.815 3.493 

423381 IGM middelen 155.960 170.000 170.000 133.191 36.809 

423829 Duurzame inzetbaarheid 0 0 200.000 -3.246 203.246 

423990 Afwikkeling voorgaand jaar -16.427 0 0 227 -227 

2290401 OR/GO 

423165 Kosten medezeggenschap 23.501 24.800 34.800 32.028 2.772 

Totaal: Lasten 582.119 854.150 836.815 578.172 258.643 
       

Baten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

2240301 Personeels- & salarisadministratie 

823016 Overige opbrengsten -7.712 0 0 0 0 

823064 Terugontvangen kosten dienstverlening 0 0 -10.665 0 -10.665 

2240701 Arbeidsomstandigheden 

823064 Terugontvangen kosten dienstverlening 0 -6.500 0 0 0 

Totaal: Baten -7.712 -6.500 -10.665  -10.665 

 

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

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

2290105 Concernopleidingen 

423166 Concernopleidingen 131.183 118.375 298.375 217.835 80.540 

423180 Kosten opschonen archief 0 0 0 -4.924 4.924 

423810 Persoonlijk Ontwikkel Budget POB 275.708 500.000 200.000 186.330 13.670 

423990 Afwikkeling voorgaand jaar -8.506 0 0 -981 981 

Totaal: Lasten 398.385 618.375 498.375 398.261 100.114 
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Doelstelling: 7.6.03 Een opgavegerichte netwerkorga nisatie 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

2290180 Organisatieontwikkeling 

423309 Organisatieontwikkeling 536.637 0 350.000 144.227 205.773 

423990 Afwikkeling voorgaand jaar -18.882 0 0 -6.280 6.280 

Totaal: Lasten 517.755  350.000 137.947 212.053 

 

Beleidsopgave: 7.7 Bedrijfsvoering Personele inzet 

Doelstelling: 7.7.01 Directe personele inzet  

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3060011 Loonkosten op taakveld 1.1 Provinciale Staten 

410001 Salarissen 773.337 820.000 820.000 811.684 8.316 

423014 Overige goederen en diensten 0 0 0 -3.648 3.648 

426380 Inhuur personeel 24.072 0 0 20.963 -20.963 

426480 Inhuur personeel t.l.v. projecten 0 0 0 3.648 -3.648 

3060012 Loonkosten op taakveld 1.2 Gedeputeerde Staten 

410001 Salarissen 693.104 794.300 794.300 786.244 8.056 

423014 Overige goederen en diensten -18.583 0 0 -25.833 25.833 

423375 kosten WW-uitkeringen ex-werknemers 0 200.000 200.000 0 200.000 

426380 Inhuur personeel 21.574 0 0 20.306 -20.306 

426480 Inhuur personeel t.l.v. projecten 18.583 0 0 25.833 -25.833 

3060013 Loonkosten op taakveld 1.3 Kabinetszaken 

410001 Salarissen 203.001 217.000 217.000 214.799 2.201 

426380 Inhuur personeel 6.319 0 0 5.548 -5.548 

3060014 Loonkosten op taakveld 1.4 Bestuurlijke organisatie  

410001 Salarissen 892.159 937.861 937.861 928.349 9.512 

426380 Inhuur personeel 27.771 0 0 23.976 -23.976 

3060015 Loonkosten op taakveld 1.5 Interbestuurlijk toezich t op 
de regio 

410001 Salarissen 280.393 294.756 294.756 291.767 2.989 

426380 Inhuur personeel 8.728 0 0 7.535 -7.535 

3060016 Loonkosten op taakveld 1.6 Openbare orde en 
veiligheid  

410001 Salarissen 475.818 500.193 500.193 495.120 5.073 

426380 Inhuur personeel 14.811 0 0 12.787 -12.787 

3060019 Loonkosten op taakveld 1.9 Bestuur, overige baten e n 
lasten 

410001 Salarissen 815.688 857.473 857.473 848.777 8.696 

423014 Overige goederen en diensten -45.098 0 0 0 0 

426380 Inhuur personeel 25.390 0 0 21.921 -21.921 

426480 Inhuur personeel t.l.v. projecten 45.098 0 0 0 0 

3060021 Loonkosten op taakveld 2.1 Landwegen 

410001 Salarissen 5.017.332 5.274.353 5.274.353 5.220.861 53.492 

423014 Overige goederen en diensten -259.036 0 0 -66.707 66.707 

426380 Inhuur personeel 156.176 0 0 134.836 -134.836 

426480 Inhuur personeel t.l.v. projecten 259.036 0 0 66.707 -66.707 

3060022 Loonkosten op taakveld 2.2 Waterwegen 
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410001 Salarissen 1.342.487 1.411.258 1.411.258 1.396.945 14.313 

423014 Overige goederen en diensten -988.503 0 0 -748.929 748.929 

426380 Inhuur personeel 41.788 0 0 36.078 -36.078 

426480 Inhuur personeel t.l.v. projecten 988.503 0 0 748.929 -748.929 

3060023 Loonkosten op taakveld 2.3 Openbaar vervoer 

410001 Salarissen 620.263 652.037 652.037 645.424 6.613 

426380 Inhuur personeel 19.307 0 0 16.669 -16.669 

3060029 Loonkosten op taakveld 2.9 Verkeer en vervoer, 
overige baten en lasten 

410001 Salarissen 263.400 276.893 276.893 274.085 2.808 

423014 Overige goederen en diensten -15.069 0 0 0 0 

426380 Inhuur personeel 8.199 0 0 7.079 -7.079 

426480 Inhuur personeel t.l.v. projecten 15.069 0 0 0 0 

3060033 Loonkosten op taakveld 3.3 Kwantiteit grondwater 

410001 Salarissen 688.236 723.493 723.493 716.155 7.338 

426380 Inhuur personeel 21.423 0 0 18.496 -18.496 

3060034 Loonkosten op taakveld 3.4 Kwaliteit oppervlaktewat er 

410001 Salarissen 322.876 339.416 339.416 335.974 3.442 

423014 Overige goederen en diensten 0 0 0 -23.359 23.359 

426380 Inhuur personeel 10.050 0 0 8.677 -8.677 

426480 Inhuur personeel t.l.v. projecten 0 0 0 23.359 -23.359 

3060035 Loonkosten op taakveld 3.5 Kwaliteit grondwater 

410001 Salarissen 186.928 196.504 196.504 194.511 1.993 

426380 Inhuur personeel 5.819 0 0 5.024 -5.024 

3060041 Loonkosten op taakveld 4.1 Bodembescherming 

410001 Salarissen 585.766 615.773 615.773 609.528 6.245 

423014 Overige goederen en diensten 0 0 0 -29.073 29.073 

426380 Inhuur personeel 18.233 0 0 15.742 -15.742 

426480 Inhuur personeel t.l.v. projecten 0 0 0 29.073 -29.073 

3060044 Loonkosten op taakveld 4.4 Vergunningverlening en 
handhaving 

410001 Salarissen 347.662 365.471 490.471 485.497 4.974 

426380 Inhuur personeel 10.822 0 0 12.539 -12.539 

3060045 Loonkosten op taakveld 4.5 Ontgronding 

410001 Salarissen 263.400 276.893 276.893 274.085 2.808 

426380 Inhuur personeel 8.199 0 0 7.079 -7.079 

3060046 Loonkosten op taakveld 4.6 Duurzaamheid 

410001 Salarissen 1.554.906 1.634.559 1.771.509 1.753.543 17.966 

423014 Overige goederen en diensten -237.680 0 0 -478.617 478.617 

426380 Inhuur personeel 48.400 0 0 45.288 -45.288 

426480 Inhuur personeel t.l.v. projecten 237.680 0 0 478.617 -478.617 

3060049 Loonkosten op taakveld 4.9 Milieu, overige baten en  
lasten  

410001 Salarissen 296.443 311.629 547.129 541.580 5.549 

426380 Inhuur personeel 9.228 0 0 13.987 -13.987 

3060051 Loonkosten op taakveld 5.1 Natuurontwikkeling 

410001 Salarissen 2.279.356 2.396.120 2.664.020 2.637.002 27.018 

423014 Overige goederen en diensten -170.230 0 0 -108.504 108.504 

426380 Inhuur personeel 70.950 0 0 68.104 -68.104 

426480 Inhuur personeel t.l.v. projecten 170.230 0 0 108.504 -108.504 

3060052 Loonkosten op taakveld 5.2 Beheer natuurgebieden 

410001 Salarissen 1.011.114 1.062.910 1.062.910 1.052.130 10.780 

423014 Overige goederen en diensten -132.198 0 0 -70.927 70.927 

426380 Inhuur personeel 31.473 0 0 27.173 -27.173 

426480 Inhuur personeel t.l.v. projecten 132.198 0 0 70.927 -70.927 

3060053 Loonkosten op taakveld 5.3 Beheer flora en fauna 



51 
 

410001 Salarissen 110.458 116.116 116.116 114.938 1.178 

426380 Inhuur personeel 3.438 0 0 2.968 -2.968 

3060061 Loonkosten op taakveld 6.1 Agrarische 
aangelegenheden  

410001 Salarissen 541.906 569.666 661.666 654.955 6.711 

423014 Overige goederen en diensten -33.280 0 0 -72.574 72.574 

426380 Inhuur personeel 16.868 0 0 16.915 -16.915 

426480 Inhuur personeel t.l.v. projecten 33.280 0 0 72.574 -72.574 

3060063 Loonkosten op taakveld 6.3 Kennis en innovatie 

410001 Salarissen 810.969 852.512 852.512 843.866 8.646 

426380 Inhuur personeel 25.243 0 0 21.794 -21.794 

3060064 Loonkosten op taakveld 6.4 Recreatie en toerisme 

410001 Salarissen 798.695 839.610 839.610 831.095 8.515 

423014 Overige goederen en diensten -404.679 0 0 -406.761 406.761 

426380 Inhuur personeel 24.861 0 0 21.464 -21.464 

426480 Inhuur personeel t.l.v. projecten 404.679 0 0 406.761 -406.761 

3060069 Loonkosten op taakveld 6.9 Regionale economie, 
overige baten en lasten 

410001 Salarissen 1.180.820 1.241.309 1.241.309 1.228.720 12.589 

423014 Overige goederen en diensten -55.811 0 0 -297.783 297.783 

426380 Inhuur personeel 36.756 0 0 31.733 -31.733 

426480 Inhuur personeel t.l.v. projecten 55.811 0 0 297.783 -297.783 

3060071 Loonkosten op taakveld 7.1 Cultuur 

410001 Salarissen 1.464.509 1.539.531 1.599.531 1.583.309 16.222 

423014 Overige goederen en diensten -23.422 0 0 -84.593 84.593 

426380 Inhuur personeel 45.586 0 0 40.891 -40.891 

426480 Inhuur personeel t.l.v. projecten 23.422 0 0 84.593 -84.593 

3060072 Loonkosten op taakveld 7.2 Maatschappij 

410001 Salarissen 276.144 290.290 290.290 287.346 2.944 

426380 Inhuur personeel 8.596 0 0 7.421 -7.421 

3060081 Loonkosten op taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening 

410001 Salarissen 866.669 911.065 911.065 901.825 9.240 

423014 Overige goederen en diensten 0 0 0 -144.925 144.925 

426380 Inhuur personeel 26.977 0 0 23.291 -23.291 

426480 Inhuur personeel t.l.v. projecten 0 0 0 144.925 -144.925 

3060082 Loonkosten op taakveld 8.2 Volkshuisvesting 

410001 Salarissen 509.805 535.921 535.921 530.486 5.435 

426380 Inhuur personeel 15.869 0 0 13.701 -13.701 

3060089 Loonkosten op taakveld 8.9 Ruimte, overige baten en  
lasten 

410001 Salarissen 127.451 133.980 133.980 132.621 1.359 

426380 Inhuur personeel 3.967 0 0 3.425 -3.425 

Totaal: Lasten 26.397.988 27.188.892 28.106.242 28.336.630 -230.388 
       

Baten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3060011 Loonkosten op taakveld 1.1 Provinciale Staten 

826006 Bijdrage derden in salariskosten -9.073 0 0 -11.578 11.578 

3060012 Loonkosten op taakveld 1.2 Gedeputeerde Staten 

826006 Bijdrage derden in salariskosten -8.132 0 0 -11.216 11.216 

3060013 Loonkosten op taakveld 1.3 Kabinetszaken 

826006 Bijdrage derden in salariskosten -2.382 0 0 -3.064 3.064 

3060014 Loonkosten op taakveld 1.4 Bestuurlijke organisatie  

826006 Bijdrage derden in salariskosten -10.467 0 0 -13.243 13.243 
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3060015 Loonkosten op taakveld 1.5 Interbestuurlijk toezich t op 
de regio 

826006 Bijdrage derden in salariskosten -3.290 0 0 -4.162 4.162 

3060016 Loonkosten op taakveld 1.6 Openbare orde en 
veiligheid  

826006 Bijdrage derden in salariskosten -5.582 0 0 -7.063 7.063 

3060019 Loonkosten op taakveld 1.9 Bestuur, overige baten e n 
lasten 

826006 Bijdrage derden in salariskosten -9.570 0 0 -12.108 12.108 

3060021 Loonkosten op taakveld 2.1 Landwegen 

826006 Bijdrage derden in salariskosten -58.864 0 0 -74.474 74.474 

3060022 Loonkosten op taakveld 2.2 Waterwegen 

826006 Bijdrage derden in salariskosten -15.750 0 0 -19.927 19.927 

3060023 Loonkosten op taakveld 2.3 Openbaar vervoer 

826006 Bijdrage derden in salariskosten -7.277 0 0 -9.207 9.207 

3060029 Loonkosten op taakveld 2.9 Verkeer en vervoer, 
overige baten en lasten 

826006 Bijdrage derden in salariskosten -3.090 0 0 -3.910 3.910 

3060033 Loonkosten op taakveld 3.3 Kwantiteit grondwater 

826006 Bijdrage derden in salariskosten -8.075 0 0 -10.216 10.216 

3060034 Loonkosten op taakveld 3.4 Kwaliteit oppervlaktewat er 

826006 Bijdrage derden in salariskosten -3.788 0 0 -4.793 4.793 

3060035 Loonkosten op taakveld 3.5 Kwaliteit grondwater 

826006 Bijdrage derden in salariskosten -2.193 0 0 -2.775 2.775 

3060041 Loonkosten op taakveld 4.1 Bodembescherming 

826006 Bijdrage derden in salariskosten -6.872 0 0 -8.695 8.695 

3060044 Loonkosten op taakveld 4.4 Vergunningverlening en 
handhaving 

826006 Bijdrage derden in salariskosten -4.079 0 0 -6.925 6.925 

3060045 Loonkosten op taakveld 4.5 Ontgronding 

826006 Bijdrage derden in salariskosten -3.090 0 0 -3.910 3.910 

3060046 Loonkosten op taakveld 4.6 Duurzaamheid 

826006 Bijdrage derden in salariskosten -18.242 0 0 -25.014 25.014 

3060049 Loonkosten op taakveld 4.9 Milieu, overige baten en  
lasten  

826006 Bijdrage derden in salariskosten -3.478 0 0 -7.725 7.725 

3060051 Loonkosten op taakveld 5.1 Natuurontwikkeling 

826006 Bijdrage derden in salariskosten -26.742 0 0 -37.616 37.616 

3060052 Loonkosten op taakveld 5.2 Beheer natuurgebieden 

826006 Bijdrage derden in salariskosten -11.863 0 0 -15.008 15.008 

3060053 Loonkosten op taakveld 5.3 Beheer flora en fauna 

826006 Bijdrage derden in salariskosten -1.296 0 0 -1.640 1.640 

3060061 Loonkosten op taakveld 6.1 Agrarische 
aangelegenheden  

826006 Bijdrage derden in salariskosten -6.358 0 0 -9.343 9.343 

3060063 Loonkosten op taakveld 6.3 Kennis en innovatie 

826006 Bijdrage derden in salariskosten -9.514 0 0 -12.038 12.038 

3060064 Loonkosten op taakveld 6.4 Recreatie en toerisme 

826006 Bijdrage derden in salariskosten -9.370 0 0 -11.855 11.855 

3060069 Loonkosten op taakveld 6.9 Regionale economie, 
overige baten en lasten 

826006 Bijdrage derden in salariskosten -13.854 0 0 -17.527 17.527 

3060071 Loonkosten op taakveld 7.1 Cultuur 

826006 Bijdrage derden in salariskosten -17.182 0 0 -22.585 22.585 

3060072 Loonkosten op taakveld 7.2 Maatschappij 

826006 Bijdrage derden in salariskosten -3.240 0 0 -4.099 4.099 

3060081 Loonkosten op taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening 

826006 Bijdrage derden in salariskosten -10.168 0 0 -12.864 12.864 
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3060082 Loonkosten op taakveld 8.2 Volkshuisvesting 

826006 Bijdrage derden in salariskosten -5.981 0 0 -7.567 7.567 

3060089 Loonkosten op taakveld 8.9 Ruimte, overige baten en  
lasten 

826006 Bijdrage derden in salariskosten -1.495 0 0 -1.892 1.892 

Totaal: Baten -300.356   -394.037 394.037 

 

Doelstelling: 7.7.02 Inzet ondersteunend personeel 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019 

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging  

Realisatie 
2020

Verschil

3060006 Loonkosten op taakveld 0.6 Overhead   

410001 Salarissen 15.778.395 16.723.365 16.075.503 16.159.932 -84.429 

410009 Lonen en sociale premies 0 0 250.000 0 250.000 

423002 Dienstkleding 56.921 54.592 54.592 42.411 12.181 

423005 Vorming en opleiding 101.821 133.486 133.486 112.578 20.908 

423013 Meet- en tekengereedschap 24.011 21.879 21.879 20.970 909 

423014 Overige goederen en diensten -666.368 1.500 1.500 -636.185 637.685 

423015 Bedrijfsvoeringskrediet 73.308 80.306 80.306 38.240 42.066 

423144 Kosten lease-auto 9.959 52.479 32.479 30.028 2.451 

423164 Niet basis ICT voorzieningen 39.932 36.385 36.385 68.857 -32.472 

423309 Organisatieontwikkeling 0 0 30.000 41.441 -11.441 

423375 kosten WW-uitkeringen ex-werknemers 207.206 0 0 179.487 -179.487 

423393 Frictiekosten LSM 655.742 0 450.000 537.282 -87.282 

423409 Kosten bedrijfsvoering 467.009 470.768 470.768 371.207 99.561 

423602 Datahuis 0 0 92.000 10.938 81.062 

423631 Telefonie 140.549 95.543 95.543 129.242 -33.699 

423632 huurauto's 46.235 32.550 32.550 13.670 18.880 

423633 Reiskosten NS 267.377 206.932 106.932 67.586 39.346 

423785 ICT apparatuur 55.921 69.768 69.768 51.889 17.879 

423990 Afwikkeling voorgaand jaar -35.460 0 0 -94.429 94.429 

426016 Uitzendkrachten 438.393 470.545 720.545 552.102 168.443 

426380 Inhuur personeel 491.140 0 41.000 417.353 -376.353 

426480 Inhuur personeel t.l.v. projecten 666.368 0 0 635.813 -635.813 

Totaal: Lasten 18.818.459 18.450.098 18.795.236 18.750.414 44.822 
       

Baten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019 

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging  

Realisatie 
2020

Verschil

3060006 Loonkosten op taakveld 0.6 Overhead   

823010 Doorbelaste personele kosten -15.856 0 0 17.484 -17.484 

823016 Overige opbrengsten -300.922 0 0 -128.092 128.092 

823030 Doorbelasting personele kosten naar projecten -1.340.909 0 0 -1.159.418 1.159.418 

823093 Doorberekende lonen Waterwet. -229.579 -229.579 -229.579 -229.579 0 

823094 loonvergoeding DVO Prolander -404.458 -429.066 -411.204 -291.615 -119.589 

823095 loonvergoeding DVO RUD -294.011 -147.185 -147.185 -128.815 -18.370 

823096 loonvergoeding DVO Drents Museum -7.641 -8.000 0 0 0 

823098 loonvergoeding DVO Noordelijke Rekenkamer 0 -6.000 -6.000 -6.600 600 

823099 loonvergoeding DVO OV-Bureau 0 -14.603 -14.603 0 -14.603 

826006 Bijdrage derden in salariskosten -185.115 -59.000 -67.000 -226.203 159.203 

860099 overige verrekeningen (loontoerekening aan investeringen) -2.074.446 -2.024.000 -2.024.000 -1.987.000 -37.000 

Totaal: Baten -4.852.937 -2.917.433 -2.899.571 -4.139.838 1.240.267 
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Beleidsopgave: 7.8 Bedrijfsvoering Facilitaire zake n en Huisvesting 

Doelstelling: 7.8.01 Het zoveel mogelijk inzetten v an duurzame facilitaire producten en diensten 
tegen acceptabele kosten 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020 

Verschil

2660901 Gastvrijheid (Catering)  

423014 Overige goederen en diensten 18.349 18.000 18.000 14.786 3.214 

423172 Materialen 10.834 20.000 20.000 12.324 7.676 

423377 Grondstoffen 54.259 60.000 60.000 19.065 40.935 

423378 Beheer en exploitatie 26.637 19.532 19.532 7.951 11.581 

423453 Bedrijfsrestaurant 179.602 192.000 192.000 168.378 23.622 

423454 Bodediensten 37.389 60.000 60.000 6.627 53.373 

423455 Vergaderservice en evenementen 232.946 195.000 195.000 118.561 76.439 

2660902 BHV en beveiliging  

423440 Preventie en bestrijding calamiteiten receptie(BHV) 13.446 32.730 32.730 2.073 30.657 

423446 Bewaking en beveiliging 261.641 278.000 278.000 250.134 27.866 

462001 Afschrijving 35.319 48.505 48.929 48.929 0 

2660904 Grafische diensten  

423441 Documentreproductie 266.360 387.448 277.448 291.153 -13.705 

2660906 Servicedesk  

423014 Overige goederen en diensten 8.290 24.000 24.000 16.123 7.877 

423458 Kosten afscheid en jubilea 13.543 28.200 28.200 8.174 20.026 

423990 Afwikkeling voorgaand jaar 0 0 0 5 -5 

2660907 Bestuursondersteuning  

423014 Overige goederen en diensten 9.750 0 0 0 0 

423443 Bestuursondersteuning 173.228 134.756 134.756 136.387 -1.631 

423799 kosten poolauto's 46.249 36.900 36.900 53.622 -16.722 

2660909 Kantoorbenodigdheden  

423442 Verstrekken van benodigdheden en hulpmiddelen 74.023 70.737 70.737 164.879 -94.142 

2660910 Gastvrijheid (receptie)  

423057 Presentiegeld/reis- en verblijfkosten 0 0 0 -167 167 

423457 Hospitality receptie 4.605 42.000 42.000 29.137 12.863 

Totaal: Lasten 1.466.469 1.647.808 1.538.232 1.348.140 190.092 
       

Baten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020 

Verschil

2660901 Gastvrijheid (Catering)  

823004 Kasopbrengsten kantine -39.447 -60.000 -60.000 -11.587 -48.413 

823005 Doorberekende kosten -106.191 -102.600 -102.600 -41.207 -61.393 

2660904 Grafische diensten  

823012 Terugontvangen kosten drukwerk -92.047 -53.407 -53.407 -62.510 9.103 

Totaal: Baten -237.686 -216.007 -216.007 -115.304 -100.703 
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Doelstelling: 7.8.02 Het gebruik van duurzame gebou wen en terreinen en daarbij benodigde 
voorzieningen tegen acceptabele kosten en bij voork eur energieneutraal  

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

2660701 Accommodatie Provinciehuis 

423014 Overige goederen en diensten 96.573 0 60.000 12.138 47.863 

423037 Onderhoud 0 0 0 50 -50 

423113 Verzekeringen 17.072 27.000 27.000 29.789 -2.789 

423140 Gas, water, elektra etc. 184.666 191.176 191.176 144.696 46.480 

423167 Onderhoud dagelijks provinciehuis 301.362 320.055 339.391 360.627 -21.236 

423460 Afvalverwijdering 14.551 19.500 19.500 15.181 4.319 

423632 huurauto's 0 0 0 38 -38 

423990 Afwikkeling voorgaand jaar -59.185 0 0 -5 5 

430003 Belastingen 58.155 68.943 68.943 62.254 6.689 

462001 Afschrijving 1.328.657 1.328.657 1.328.657 1.328.657 0 

466003 Bijdrage aan voorziening meerjarenonderhoud 
provinciehuis 

364.826 339.317 339.317 339.317 0 

2660702 Accommodatie Drents Museum 

423014 Overige goederen en diensten -10.504 0 0 0 0 

423113 Verzekeringen 84.897 71.000 71.000 55.029 15.971 

423138 Onderhoud Drents Museum 120.751 207.746 107.746 108.583 -837 

423438 Informatiebeleid 7.669 0 0 0 0 

430003 Belastingen 31.018 30.870 30.870 32.783 -1.913 

466005 Bijdrage aan voorziening grootonderhoud Drents Museum 151.128 151.128 151.128 151.128 0 

2660703 Accommodatie Drents Depot 

423113 Verzekeringen 6.262 2.000 2.000 2.762 -762 

423406 Onderhoud depot Drents Museum 37.002 42.645 42.645 45.698 -3.053 

430003 Belastingen 3.211 1.544 1.544 6.149 -4.605 

466007 Bijdrage aan voorziening meerjarenonderhoud depot 
Drents Museum 

41.787 41.787 41.787 41.787 0 

2660705 Accommodatie Huize Tetrode 

423142 Schoonmaken 415 0 0 0 0 

423427 Onderhoud Huize Tetrode 34.088 8.060 8.060 7.568 492 

423437 Ondersteuning I&A 111 0 0 687 -687 

423528 Servicekosten 8.903 29.000 29.000 11.877 17.123 

430003 Belastingen 3.650 1.544 1.544 3.649 -2.105 

462001 Afschrijving 13.750 13.750 13.750 13.750 0 

466530 Bijdrage aan de voorziening groot onderhoud Huize 
Tetrode 

10.565 10.565 10.565 10.565 0 

2660706 Accommodatie Health Hub Roden 

423113 Verzekeringen 1.107 0 1.107 1.384 -277 

423140 Gas, water, elektra etc. 11.772 0 10.000 43.027 -33.027 

423635 Onderhoud Health Hub Roden 6.014 0 42.000 23.037 18.963 

430003 Belastingen 1.131 0 1.131 441 690 

466008 Bijdrage aan voorziening HHR 0 0 52.614 52.614 0 

2660708 Accommodatie Steunpunten 

423037 Onderhoud 0 0 59.000 47.095 11.905 

466009 Bijdrage aan voorziening steunpunten 0 0 305.500 305.500 0 

2660903 Schoonmaak 

423142 Schoonmaken 282.342 298.925 298.925 318.853 -19.928 

423143 Kosten dienstauto 363 0 0 0 0 

2660905 Werkplekomgeving 

422003 Aankoop meubilair 46.328 52.787 52.787 20.467 32.320 
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462001 Afschrijving 18.697 18.697 18.697 18.697 0 

Totaal: Lasten 3.219.134 3.276.696 3.727.384 3.615.871 111.513 
       

Baten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

2660701 Accommodatie Provinciehuis 

822005 Huur DVO Prolander -329.000 0 -348.336 -348.336 0 

822006 Huur DVO RUD -459.375 -467.791 -467.791 -467.791 0 

822007 Huur DVO DEO -23.193 -23.403 -23.403 -23.541 138 

823016 Overige opbrengsten -4.414 0 0 -3.709 3.709 

2660705 Accommodatie Huize Tetrode 

822003 Ontvangen huur -63.550 -67.308 -67.308 -57.179 -10.129 

2660706 Accommodatie Health Hub Roden 

823997 Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.) 0 0 0 3.409 -3.409 

2660905 Werkplekomgeving 

825001 Verkoop duurzame roerende zaken 0 -1.350 -1.350 -777 -573 

Totaal: Baten -879.532 -559.852 -908.188 -897.923 -10.265 

 

Beleidsopgave: 7.9 Inzicht geven in de ontwikkeling  van reserves en voorzieningen 

Doelstelling: 7.9.01 Inzicht in de ontwikkeling van  reserves en voorzieningen 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020 

Verschil

3080101 Mutaties reserves  

461020 Bijdrage aan de reserve voor algemene doeleinden 3.943.931 461.949 461.949 461.949 0 

461026 Bijdrage aan reserve vaarweg Meppel de Punt 248.465 248.465 248.465 248.465 0 

461043 Bijdrage aan saldireserve 21.927.965 461.949 29.202.445 29.202.445 0 

461046 Bijdrage aan reserve versterking economisch structuur 663.397 400.000 1.120.000 1.656.523 -536.523 

461050 Bijdrage aan reserve Investeringen Verkeer en Vervoer 14.693.232 2.275.645 15.125.785 15.481.226 -355.441 

461086 Bijdrage aan reserve provinciaal aandeel ILG 2.703.374 0 3.011.974 3.235.820 -223.846 

461088 Bijdrage aan Reserve Regio Specifiek Pakket 26.994.132 7.905.495 16.372.780 18.349.772 -1.976.992 

461090 Bijdrage aan Financieringsreserve 11.000.000 0 19.684.129 19.684.129 0 

461091 Bijdrage aan reserve vitaal platteland 995.243 0 600.000 641.163 -41.163 

461093 Bijdrage aan Cofinancieringsreserve Europa 2.346.300 4.000.000 4.152.500 5.026.326 -873.826 

461099 Bijdrage aan Reserve opvang revolverend financieren 1.110.000 0 22.500 22.500 0 

461101 Bijdrage aan reserve natuurbeleid 17.414.536 6.251.725 15.209.913 27.219.235 -12.009.322 

461102 Bijdrage aan Reserve investeringsagenda 5.100.000 5.100.000 5.895.481 5.895.481 0 

461103 Bijdrage aan reserve groot (variabel) onderhoud wegen en 
vaarwegen 

3.194.450 2.659.251 3.743.290 4.858.863 -1.115.573 

461104 Bijdrage aan reserve voormalige bdu verkeer en vervoer 4.992.876 1.854.926 2.616.926 4.335.998 -1.719.072 

461106 Bijdrage aan reserve Investeringsbijdrage Groningen 
Airport Eelde 

500.000 0 500.000 500.000 0 

461107 Bijdrage aan reserve uitvoering generatiepact 1.511.330 250.268 935.268 1.116.837 -181.569 

461108 Bijdrage aan de reserve persoonlijk ontwikkel budget 
(POB) 

224.292 0 300.000 313.670 -13.670 

461109 Bijdrage aan Reserve regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe 13.183.559 4.719.137 7.790.267 7.873.386 -83.119 

461110 Bijdrage aan Reserve investeringsagenda 2019-2023 0 50.000.000 61.700.000 61.700.000 0 

461514 Bijdrage aan Risicoreserve 1.054.000 0 0 0 0 

464062 Inflatiecorrectie RSP (IBOI) 349.152 234.259 234.259 234.259 0 

Totaal: Lasten 134.150.235 86.823.069 188.927.931 208.058.046 -19.130.115 
       

Baten  1 2 3 4 (3-4)
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Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020 

Verschil

3080101 Mutaties reserves  

861001 Bijdrage van reserve voor algemene doeleinden -875.000 -350.000 -5.929.728 -5.929.728 0 

861003 Bijdrage van reserve versterking economisch structuur -1.800.000 0 -1.500.000 -1.500.000 0 

861004 Bijdrage van de saldireserve -21.012.081 -7.636.468 -31.947.449 -31.947.449 0 

861007 Bijdrage van Reserve Regio Specifiek Pakket -35.249.319 -25.690.212 -25.690.212 -25.690.212 0 

861055 Bijdrage van reserve beheer vaarweg Meppel - De Punt -340.000 0 0 0 0 

861057 Bijdrage van reserve Investeringen verkeer en vervoer -1.885.014 -2.171.618 -13.972.303 -13.972.303 0 

861089 Bijdrage van Risicoreserve 0 0 -4.702.000 -4.762.000 60.000 

861090 Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG -3.951.970 -3.927.773 -3.927.773 -3.927.773 0 

861095 Bijdrage van Financieringsreserve -14.520.000 -55.100.000 -55.100.000 -55.100.000 0 

861096 Bijdrage van reserve vitaal platteland -1.443.750 0 -909.985 -909.985 0 

861097 Bijdrage van Cofinancieringsreserve Europa -14.975.088 -2.000.000 -3.644.353 -3.644.353 0 

861099 Bijdrage van Reserve opvang revolverend financieren -2.750.000 0 -201.500 -201.500 0 

861101 Bijdrage van reserve natuurbeleid -18.418.589 -15.633.456 -21.971.366 -21.971.366 0 

861102 Bijdrage van Reserve investeringsagenda -13.825.000 -1.920.000 -5.100.000 -5.100.000 0 

861104 Bijdrage van reserve voormalige bdu verkeer en vervoer -9.226.811 -2.278.000 -2.990.200 -2.990.200 0 

861105 Bijdrage van reserve groot (variabel) onderhoud wegen en 
vaarwegen 

-2.135.413 0 -3.088.582 -3.088.582 0 

861106 Bijdrage van Reserve Investeringsbijdrage Groningen 
Airport Eelde 

-1.585.000 -1.585.000 -1.585.000 -1.585.000 0 

861107 Bijdrage van reserve uitvoering generatiepact -639.801 -658.600 -858.600 -858.600 0 

861108 Bijdrage van Reserve persoonlijk ontwikkel budget (POB) 0 0 -269.000 -269.000 0 

861109 Bijdrage van Reserve regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe -1.397.867 0 0 0 0 

861110 Bijdrage van Reserve investeringsagenda 2019-2023 0 0 -1.700.000 -1.700.000 0 

Totaal: Baten -146.030.704 -118.951.127 -185.088.051 -185.148.051 60.000 
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Programma: 8: Integrale Opgaven 

Beleidsopgave: 8.1 Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe 

Doelstelling: 8.1.01 Uitvoeren van de integrale opg ave van de sociaal economische 
ontwikkeling van Zuid- en Oost Drenthe, samen met h et rijk en de gemeenten in Zuid- en Oost- 
Drenthe 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3170001 Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe 

432006 Kosten uitvoering Regiodeal 0 9.943.825 0 0 0 

3170003 RD ZO-Drenthe: Werken 

432006 Kosten uitvoering Regiodeal 957.880 0 3.604.654 3.415.972 188.682 

3170004 RD ZO-Drenthe: Wonen 

432006 Kosten uitvoering Regiodeal 420.000 0 1.114.865 1.114.865 0 

3170005 RD ZO-Drenthe: Welzijn 

432006 Kosten uitvoering Regiodeal 1.066.500 0 1.146.871 1.225.671 -78.800 

3170006 RD ZO-Drenthe: Proceskosten 

423014 Overige goederen en diensten 168.031 0 387.920 388.038 -118 

423990 Afwikkeling voorgaand jaar 0 0 0 -1.060 1.060 

3170103 Uitvoering provincie Drenthe Regiodeal Zuid- en Oos t-
Drenthe: projecten Werken 

423850 provinciale uitvoering Regiodeals 0 0 234.000 57.170 176.830 

423899 Administratieve verrekening Regiodeals -234.000 0 0 0 0 

3170104 Uitvoering provincie Drenthe Regiodeal Zuid- en Oos t-
Drenthe: projecten Wonen 

423850 provinciale uitvoering Regiodeals 0 0 90.000 27.561 62.439 

423899 Administratieve verrekening Regiodeals -90.000 0 0 0 0 

3170105 Uitvoering provincie Drenthe Regiodeal Zuid- en Oos t-
Drenthe: projecten Welzijn 

423850 provinciale uitvoering Regiodeals 0 0 216.000 7.192 208.808 

423899 Administratieve verrekening Regiodeals -180.000 0 -234.000 -234.000 0 

440850 provinciale uitvoering Regiodeals (subsidies) 90.000 0 108.000 133.000 -25.000 

3170106 Uitvoering provincie Drenthe Regiodeal Zuid- en Oos t-
Drenthe: projecten Werken 

423850 provinciale uitvoering Regiodeals 0 0 300.000 13.970 286.030 

423899 Administratieve verrekening Regiodeals 0 0 -300.000 -300.000 0 

Totaal: Lasten 2.198.411 9.943.825 6.668.310 5.848.378 819.932 
       

Baten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3170001 Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe 

832040 Overige inkomensoverdrachten gemeenten 0 -2.500.000 0 0 0 

3170003 RD ZO-Drenthe: Werken 

832040 Overige inkomensoverdrachten gemeenten -239.470 0 -901.163 -853.993 -47.170 

3170004 RD ZO-Drenthe: Wonen 

832040 Overige inkomensoverdrachten gemeenten -105.000 0 -278.716 -278.716 0 

3170005 RD ZO-Drenthe: Welzijn 

832040 Overige inkomensoverdrachten gemeenten -266.625 0 -286.718 -306.418 19.700 

3170006 RD ZO-Drenthe: Proceskosten 

832040 Overige inkomensoverdrachten gemeenten -42.008 0 -96.980 -96.744 -236 

Totaal: Baten -653.103 -2.500.000 -1.563.577 -1.535.871 -27.706 
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Programma: 9: Investeringsagenda 

Beleidsopgave: 9.3 Mobiliteit 

Doelstelling: 9.3.01 Onderzoeken in de verkenningsf ase van de spoorverbinding Emmen-
Rheine, tracé Coevorden-Neuenhaus 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging  

Realisatie 
2020

Verschil

3300502 Mobiliteitsproject Rheine Meppen  

423014 Overige goederen en diensten 0 0 200.000 198.955 1.045 

Totaal: Lasten   200.000 198.955 1.045 

 

Beleidsopgave: 9.4 Sociale agenda 

Doelstelling: 9.4.01 Werkprogramma Sociale agenda 2 020 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3840817 Werkplan 2020 sociale agenda 

440484 Kansen voor welzijn en zorg: sociale samenhang en 
participatie 

0 0 500.000 437.875 62.125 

Totaal: Lasten   500.000 437.875 62.125 

 

Beleidsopgave: 9.5 Cultuur en erfgoed 

Doelstelling: 9.5.01 Ondersteunen van kleine musea in Drenthe bij het opvangen van de 
gevolgen van de coronacrisis 

Lasten  1 2 3 4 (3-4)

Prestatie  
kosten-
soort 

 Realisatie 
2019

Primitieve 
begroting 

2020

Begroting 
2020 na 

wijziging

Realisatie 
2020

Verschil

3830814 Aandeel in Noodfonds cultuur 

440750 Noodfonds Cultuur 0 0 500.000 132.352 367.648 

Totaal: Lasten   500.000 132.352 367.648 
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2. Kosten van de provinciale organisatie 
(apparaatskosten) 
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2.1 Inleiding en samenvatting 
 
De apparaatskosten zijn de kosten van de organisatie zelf. Deze omvatten o.a. de personeelslasten 
(loonbudget) van de organisatie en betreffen de beleidsteams, de uitvoeringsteams, de ondersteuning 
en de griffie (ambtelijke organisatie) alsmede de politieke ambtsdragers, doelgroepen en 
madewerkers die worden gedekt uit detacheringsinkomsten of beleidsbudgetten. Voorts zijn hier 
opgenomen alle kosten voor externe inhuur ten laste van andere begrotingsposten dan het 
loonbudget (projectbudgetten), De derde categorie omvat alle directe aan personeel gerelateerde 
bedrijfsvoeringsbudgetten, zoals reis- en verblijfkostenkosten, vorming en opleiding, dienstkleding, etc. 
Tenslotte maken ook de kosten van interne beleidsopgaven (ondersteunende processen) deel uit van 
de apparaatskosten. Dit zijn bijvoorbeeld de huisvesting (waaronder beveiliging), facilitaire zaken en 
ICT, communicatie en juridische kosten, P&O, inkoop en financiën. Tabel 1 bevat de verzameling van 
alle onderdelen van de apparaatskosten van de provinciale organisatie. Per onderdeel volgt een 
nadere toelichting in de paragrafen 2.2 tot en met 2.4. 
 

 
 
Deze paragraaf gaat over het geheel en de samenhang van alle apparaatskosten.  
In de jaarstukken is de verantwoording van de apparaatskosten verspreid over diverse 
beleidsopgaven. De personeelslasten zijn verantwoord onder beleidsopgaven Directe personele inzet 
en inzet ondersteunend personeel (zie ook tabel 7) en diverse interne beleidsopgaven (zie tabel 8). De 
personeelslasten zijn volgens dezelfde verdeling toegerekend aan beide posten als in de begroting. 
Het saldo van baten en lasten van de apparaatskosten bedroeg € 50.974.299,--.  
Dat is € 2.690.701,--  lager dan de begroting.  

 

Tabel 1: Verzamelstaat apparaatskosten
Personele lasten Budget Realisatie Verschil.
Lonen 44.931.745 44.947.976 -16.231
Externe Inhuur tlv. formatie 0 726.505 -726.505
Baten dekking personele lasten -2.899.571 -4.661.364 1.761.793
Totale personele lasten 42.032.174 41.013.117 1.019.05 7

Inhuur tlv. projecten
Lasten externe Inhuur tlv. projecten 711.545 4.813.511 -4.101.966
Baten doorbelasting naar projecten 0 -4.157.708 4.157.708
Saldo Inhuur tlv. projecten 711.545 655.804 55.741

Bedrijfsvoering
Lasten bedrijfsvoering teams 1.258.188 877.962 380.226
Baten bedrijfsvoering teams 0 0 0
Bedrijfsvoering 1.258.188 877.962 380.226

Sub totaal directe personele inzet en inzet 
ondersteunend personeel

44.001.907 42.546.882 1.455.025

Interne Beleidsopgaven
Lasten interne beleidsopgaven 11.694.139 10.681.754 1.012.385
Baten interne beleidsopgaven -2.031.046 -1.857.808 -173.238
Interne Beleidsopgaven 9.663.093 8.823.946 839.147

Totaal saldo apparaatskosten 53.665.000 51.370.829 2.2 94.171
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2.2 Toelichting op de omvang van de personele laste n en de inhuur 
 
De personele lasten van de organisatie zijn geraamd op € 44.931.745,--. Het grootste deel hiervan 
heeft betrekking op de formatie van de teams (ambtelijke GS-organisatie) en de Statengriffie. 
Daarnaast zijn er loonbudgetten voor Politieke ambtsdragers en specifieke doelen, zoals het trainee 
programma (Drentalenten), BBL en inzet arbeidsgehandicapten. Tenslotte is er de categorie "andere 
financiering” die betrekking heeft op de loonkosten die primair worden gedekt door inkomsten vanuit 
detachering, reserves (generatiepact), of doorbelasting naar beleidsbudgetten (projecten). De baten 
bestaan dus voor het grootste deel uit de dekking van de categorie "andere financiering" alsmede uit 
de doorbelasting van lonen van de ambtelijke GS-organisatie aan investeringsprojecten (activering) en 
inkomsten uit o.a. dienstverleningsovereenkomsten.   
 

 
 
 
Toelichting op de baten en lasten van de ambtelijke GS-organisatie  
De personeelslasten van de ambtelijke GS-organisatie zijn geraamd op € 39.371.389,--. De realisatie 
bedraagt € 38.732.211,-- ofwel een voordeel van € 639.177,--. De personeelslasten van de ambtelijke 
GS-organisatie bestaan voor € 726.505,-- uit kosten wegens inhuur derden. De gemiddelde 
loonkosten bedroegen € 84.568,-- per fte. De gemiddelde bezetting (incl. externe inhuur) was 458 
terwijl 478 was begroot. Gemiddeld was er dus sprake van 20 fte vacature ruimte. Het voordeel op de 
personeelskosten van de ambtelijke GS-organisatie ad. € 639.177,-- wordt voor € 1.691.362,-- 
veroorzaakt door de onderbezetting van 20 fte waar tegenover een nadeel staat van € 1.052.185,-- 
wegens hogere personeelslasten per fte dan begroot. Op de ambtelijke GS-organisatie is  
€ 2.885.571,-- aan inkomsten begroot. Hiervan heeft € 2.024.000,-- betrekking op activering van 
loonkosten op investeringsprojecten. De realisatie hierop bedroeg € 1.987.000,--. Deze activering is 
gebaseerd op tijdschrijfgegevens. De overige inkomsten betreffen loonvergoedingen met name 
voortvloeiende uit dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s). De inkomsten waren iets hoger dan 
begroot (€ 68.722,--). Ca. 10 medewerkers in loondienst zijn rechtstreeks gedekt uit beleidsbudgetten 
(projecten). Deze categorie is verantwoord in de categorie “andere financiering: medewerkers met 
dienstverband t.l.v. projecten”. 
 
  

Tabel 2 Personeelslasten
Gegevens

Nr U/I Organisatie Som van Budget Som van Realisatie Som van Saldo
Personeel Lasten Ambtelijke GS organisatie 39.371.389 38.732.212 639.177

Andere financiering 1.858.600 3.462.639 -1.604.039
Politieke ambtsdragers 1.831.300 1.750.330 80.970
Statengriffie 932.000 945.013 -13.013
Doelgroepen 938.456 784.287 154.169

Totaal Lasten 44.931.745 45.674.481 -742.736
Baten Ambtelijke GS organisatie -2.885.571 -2.954.293 68.722

Andere financiering -14.000 -1.693.827 1.679.827
Doelgroepen 0 -13.243 13.243

Totaal Baten -2.899.571 -4.661.364 1.761.793
Eindtotaal 42.032.174 41.013.117 1.019.057
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Toelichting categorie medewerkers met een “andere financiering”. 
Deze categorie bevat personeel waarvan de kosten moeten worden gedekt uit inkomsten 
onafhankelijk van de begroting. We streven naar een nul saldo op deze post. Per saldo is echter een 
voordeel ontstaan van € 75.788,--.  
 

 
 
Het gaat bv. om de loonkosten van gedetacheerden die moeten worden gedekt uit 
detacheringsinkomsten (nadeel € 26.432,-). Verder worden hier de toegerekende loonkosten wegens 
deelname aan het generatiepact verantwoord (voordeel € 181.568,--). Deze kosten worden gedekt 
door een onttrekking aan de reserve Generatiepact. Ook de loonkosten van medewerkers met een 
dienstverband buiten de formatie die gedekt worden uit beleidsbudgetten (projecten), maken deel uit 
van de categorie “andere financiering” (nadeel € 107.064,--) incl. P&C, vakantieparken en 
herplaatsers). De toegerekende kosten voor medewerkers waarmee een regeling is getroffen, 
bedroeg € 1.004.536,-- ofwel per saldo een voordeel van € 27.715,-- t.o.v. de begroting. 
 
Toelichting op de lasten van de Doelgroepen . 
De categorie personeelslasten doelgroepen omvat medewerkers waarvoor specifieke afspraken 
worden gemaakt en centrale budgetbewaking plaatsvindt. Het gaat vnl. om het traineeprogramma 
(begroot 6 fte), de medewerkers die via de Beroeps Begeleidende Leerweg (begroot 7 fte) hier een 
werkplek hebben (BBL), en stagiaires. Voorts omvat dit ook de arbeidsgehandicapten waarvoor 
rijksnormen gelden. Per saldo is op deze categorieën een voordeel ontstaan van € 167.412,--. 
 
Tabel baten en lasten doelgroepenbeleid 

 
 
  

Tabel 3: Andere financiering

Gegevens

Organisatie U/I Prestatieomschrijving Som van Budget Som van Realisatie Som van Saldo

Andere financiering Lasten Gedetacheerd naar buiten 0 564.962 -564.962

Generatiepact 1.108.600 927.031 181.569

Medewerkers met dienstverband t.l.v. projecten 0 776.005 -776.005

Personeel Herplaatsers 0 3.503 -3.503

Personeel P&C 0 89.465 -89.465

Personeel Regelingen 750.000 1.004.536 -254.536

Personeel Vitale vakantieparken 0 97.136 -97.136

Totaal Lasten 1.858.600 3.462.639 -1.604.039

Baten Gedetacheerd naar buiten 0 -538.530 538.530

Medewerkers met dienstverband t.l.v. projecten 0 -769.045 769.045

Personeel P&C 0 -90.000 90.000

Personeel Regelingen -14.000 -296.252 282.252

Totaal Baten -14.000 -1.693.827 1.679.827

Eindtotaal 1.844.600 1.768.812 75.788

Tabel 4: Doelgroepen
Gegevens

Organisatie U/I Prestatieomschrijving Som van Budget Som van Realisatie Som van Saldo
Doelgroepen Lasten Personeel Arbeidsgehandicapten 253.456 200.515 52.941

Personeel BBL 272.000 203.278 68.722
Personeel Drentalenten 379.000 342.729 36.271
Personeel Groen voor Grijs 0 8.648 -8.648
Personeel Stagiairs 34.000 29.116 4.884

Totaal Lasten 938.456 784.287 154.169
Baten Personeel Arbeidsgehandicapten 0 -13.243 13.243

Totaal Baten 0 -13.243 13.243
Totaal Doelgroepen 938.456 771.043 167.413
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Externe inhuur (t.l.v. projecten) 
 
Op diverse projecten wordt gebruik gemaakt van externe inhuur als aanvulling op onze eigen 
personeelsbestand. De kosten hiervan bedroegen in 2020 € 4.813.511,--. Deze inhuurkosten worden 
op deze plek, met uitzondering van het budget voor uitzendkrachten van € 711.545,--, niet specifiek 
geraamd maar maken deel uit van de begroting en realisatie op projectbudgetten. Op deze plek wordt 
slechts zichtbaar gemaakt hoeveel de eigen personeelscapaciteit is aangevuld middels externe inhuur 
op projecten. Per saldo resteert een voordeel van € 55.741,-- op het budget uitzendkrachten.  
 

 
 
Naast de externe inhuur ten laste van projecten is er ook, voor € 726.505,-- extern ingehuurd binnen  
het personeelsbudget voor de ambtelijke GS-organisatie. Dit betreft veelal de tijdelijke vervulling van 
reguliere vacatures binnen de formatie. De totale externe inhuur bedroeg dus € 5.540.016,-- (2019  
€ 6.789.159,--) Dat is 11% (2019: 14%) van de totale personele lasten (lonen plus externe inhuur).  

  

Tabel 5 Externe inhuur tlv. projecten
Gegevens

Nr U/I Som van Budget Som van Realisatie Som van Saldo
Inhuur tlv. projecten U 711.545 4.813.511 -4.101.966

I 0 -4.157.708 4.157.708
Totaal Inhuur tlv. projecten 711.545 655.804 55.741
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2.3 Toelichting op de omvang van de bedrijfsvoering slasten 
 
De bedrijfsvoeringslasten van de verschillende teams uit de organisatie bestaan uit budgetten die 
nodig zijn voor de reguliere uitvoering van de taken van de teams. In totaal is € 1.258.188,-- aan 
bedrijfsvoeringslasten begroot. Daarop is een voordeel is ontstaan van per saldo € 380.225,--.  
 

 
 
Kosten bedrijfsvoering 
In 2016 zijn de budgetten voor bedrijfsvoering, reis- en verblijfkosten, telefonie, kopieer- en drukwerk, 
bibliotheekkosten, restauratieve voorzieningen en overige bedrijfsvoeringskosten samengevoegd tot 
het budget bedrijfsvoeringskosten. In 2018 zijn om reden van efficiency een aantal budgetten 
gecentraliseerd. De systematiek van doorbelasting van kosten van kantine, drukwerk, autohuur ed. 
van de facilitaire team(s) aan de gebruikende teams, is toen beëindigd. Op de resterende decentrale 
budgetten voor bedrijfsvoering (budget totaal 470.769,--) is € 112.029,-- overgebleven.  
 
Datahuis 
De kosten voor het datahuis waren begroot op 92.000,--. In 2020 is slechts € 10.938,-- gerealiseerd 
zodat een bedrag van € 81.061,-- resteerde op dit budget. 
 
Afwikkeling voorgaande jaar 
Op de afwikkeling van oude verplichtingen is een voordeel ontstaan van € 89.146,,--. 
 
Overige verschillen 
Op de budgetten voor dienstkleding, teambudgetten voor vorming en opleiding, bedrijfsvoeringskrediet 
directie, huurauto’s, reiskosten NS, ICT-apparatuur zijn relatief kleine voordelige verschillen te 
constateren van in totaal € 97.989,--. 
 
Toerekening Personeelslasten aan de exploitatie 
 
De Loonkosten (en inkomsten) worden in de jaarstukken als volgt toegerekend aan de doelstellingen 
8.2.04 Directe personele inzet en 8.2.11 Inzet ondersteunend personeel. De toerekening heeft 
plaatsgevonden op basis van de opgegeven inzet van het personeel aan de doelstellingen uit onze 
begroting, vertaald naar taakvelden uit het BBV. 
 

Tabel 6 Bedrijfsvoeringslasten
Gegevens

Nr U/I Balansvw Balansvwomschrijving Som van Budget Som van Realisatie Som van Saldo
Bedrijfsvoeringslasten U 423002 Dienstkleding 54.592 42.411 12.181

423005 Vorming en opleiding 133.485 112.016 21.469
423013 Meet- en tekengereedschap 21.879 20.970 909
423014 Overige goederen en diensten 1.500 -372 1.872
423015 Bedrijfsvoeringskrediet 80.306 38.240 42.066
423144 Kosten lease-auto 32.479 30.028 2.451
423164 Niet basis ICT voorzieningen 36.385 68.857 -32.472
423309 Organisatieontwikkeling 30.000 41.441 -11.441
423409 Kosten bedrijfsvoering 470.769 358.740 112.029
423602 Datahuis 92.000 10.938 81.062
423631 Telefonie 95.543 129.242 -33.699
423632 huurauto's 32.550 13.670 18.880
423633 Reiskosten NS 106.932 67.586 39.346
423785 ICT apparatuur 69.768 51.889 17.879
423990 Afwikkeling voorgaand jaar 0 -89.146 89.146
426380 Inhuur personeel 0 -18.549 18.549

Totaal U 1.258.188 877.962 380.226
Totaal Bedrijfsvoeringslasten 1.258.188 877.962 380.226
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Tabel 7: splitsing direct & indirect personeel
Gegevens

Doelstellingnaam Som van Budget Som van Realisatie Som van Saldo
Directe personele inzet 28.106.242 27.942.593 163.649
Inzet ondersteunend personeel 15.895.665 14.604.290 1.291.375
Eindtotaal 44.001.907 42.546.882 1.455.025
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2.4 Toelichting op de omvang van de interne beleids opgaven 
 
De lasten met betrekking tot de interne beleidsopgaven bedragen per saldo € 8.823.946,-- ofwel  
€ 839.147,-- minder dan begroot. Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij naar de 
toelichting op desbetreffende beleidsopgaven in de jaarstukken.  
 

 
  

Tabel 8 Interne Beleidsopgaven
Gegevens

U/I Beleidsopgavenaam Som van Budget Som van Realisatie Som van Saldo
lasten  Goed openbaar bestuur in Drenthe 15.750 15.750 0

Bedrijfsvoering Documentaire informatievoorziening 191.685 177.380 14.305
Bedrijfsvoering Facilitaire zaken en Huisvesting 5.265.616 4.964.012 301.604
Bedrijfsvoering Financiën en Control 171.190 137.979 33.211
Bedrijfsvoering Informatievoorziening en automatisering 3.986.352 4.010.165 -23.813
Bedrijfsvoering Inkoop 15.300 15.318 -18
Bedrijfsvoering Personeel en organisatie 1.685.190 1.114.380 570.810
Verbinding met de Drentse samenleving 265.880 168.767 97.113
Versterking kwaliteit eigen openbaar bestuur 97.176 78.003 19.173

Totaal lasten 11.694.139 10.681.754 1.012.385
Baten Bedrijfsvoering Facilitaire zaken en Huisvesting -1.124.195 -1.013.228 -110.967

Bedrijfsvoering Financiën en Control -6.000 0 -6.000
Bedrijfsvoering Informatievoorziening en automatisering -882.546 -844.580 -37.966
Bedrijfsvoering Personeel en organisatie -10.665 0 -10.665
Verbinding met de Drentse samenleving -7.640 0 -7.640

Totaal Baten -2.031.046 -1.857.808 -173.238
Eindtotaal 9.663.093 8.823.946 839.147
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3. Bijlagen 
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Bijlage 1 Staat van over te hevelen bedragen 
 
Wij voeren ten aanzien van de budgetoverhevelingsvoorstellen een restrictief beleid en proberen 
zoveel mogelijk tussentijds de begroting aan te passen om overhevelingen te beperken bij de 
jaarrekening. In principe vallen meevallers vrij ten gunste van de algemene middelen. Op die manier 
zijn ze beschikbaar voor een integrale begrotingsafweging, waarbij het "nee-tenzij"-principe ten 
aanzien van het overhevelen van budgetten wordt gevoerd. Er kunnen zich bijzondere 
omstandigheden voordoen, waardoor de uitvoering van activiteiten of projecten geheel of gedeeltelijk 
in het volgende jaar plaatsvindt, terwijl hiervoor in 2021 geen of onvoldoende middelen beschikbaar 
zijn en het budget voor 2020 niet of slechts gedeeltelijk werd benut. 
 
Voor de beoordeling van de overhevelingen is het onderstaande afwegingskader gehanteerd. Daarbij 
is getoetst op: 
- de omvang van het budget 
- de omvang van de concreet benodigde (restant)middelen 
- het incidentele karakter van het budget in 2020 
- lopende (concrete) uitvoeringsafspraken en uitvoeringstermijn in 2021 
- bijzondere (externe) omstandigheden 
- eventueel vervallen of verminderen van cofinanciering 
- de noodzaak van de overheveling en de gevolgen en de bestuurlijke impact bij het niet overhevelen 
van middelen. 

  

Omschrijving   

Uitkering Provinciefonds: decentralisatie uitkering Weerbaar bestuur 41.667 

Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw 200.000 

Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe 709.107 

Bodemsaneringen 240.000 

Aanpak nitraatuitspoeling 50.540 

Omgevingswet 45.000 

Cultuur en evenementen (noodsteun Corona 2020) 923.697 

Subtotaal 2.210.011 
  

Investeringsagenda  

  

Investeringsagenda 2016-2019  

Vitaliteitsfonds Drentse vakantieparken 34.333 

Gebiedsontwikkeling GAE 93.431 

DutchTechZone (v.h. Vierkant voor Werk) 858.894 

Culturele investeringen die leiden tot toonaangevende kwaliteit 39.851 

Asbestdaken 83.621 
  

Investeringsagenda Plus 2020-2023  

Noodfonds cultuur 367.648 

Werkplan Sociale Agenda 2020 62.125 
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Subtotaal 1.539.903 
  

 3.749.914 
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Bijlage 2 Staat van gewaarborgde leningen 
 
Onderstaande tabel geeft de gewaarborgde leningen weer per 31 december 2020.  

    
Gewaarborgde geldleningen (bedragen x € 1.000,-)  Gewaarborgd tot  Oorspronkelijk bedrag  Waarvan 

gewaarborgd per  
31-12-2020 

Stichting Lentis Maatschappelijke Onderneming 1-11-2021 4.112 142 

Totaal   4.112  142  
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Bijlage 3 Staat van opgenomen geldleningen 
 
De provincie Drenthe heeft in 2020 geen geldleningen opgenomen.  
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Bijlage 4 Staat van uitgegeven geldleningen 
 
Onderstaande tabel geeft de verstrekte geldleningen weer per 31 december 2020. Tevens is een 
overzicht opgenomen van de in 2020 afgeloste geldleningen. Uitzondering hierop is de lening aan 
Stichting Energy Challenges. Deze lening is niet afgelost, maar afgeboekt ten laste van de reeds 
gevormde voorziening.  
 
 Leningen aan openbare lichamen 

 Openbaar lichaam 

Bedragen x € 1.000,- Rente Lening 31-12-2020

Gemeente Velsen 1,58% 10.000 

Gemeente Amsterdam 1,2% 10.000 

Totaal: 20.000 
 

 Overige uitzettingen met een oorspronkelijke loopt ijd ≥ 1 jaar 

 Langlopende uitzetting 

Bedragen x € 1.000,- Rente Lening 31-12-2020

Rabobank coupon 4,125% 99,43 4,125% 10.000 

NWB coupon 3,5% 95,59 3,5% 10.000 

Totaal: 20.000 
 

 Overige verstrekte leningen 

 Hypotheken 

Bedragen x € 1.000,- Rente Lening 31-12-2020

Medewerkers provincie Drenthe divers 3.652 

Totaal: 3.652 
 

 Verstrekte leningen (kredietsubsidies) 

Bedragen x € 1.000,- Rente Lening 31-12-2020

Coöperatieve Kredietvereniging Kredietunie Noord Drenthe U.A. 3,00% 50 

Stichting Drentse Energie Organisatie 0% 29.200 

Glasvezel Zuidenveld B.V. 0,65% 3.821 

Coöperatie Glasvezel Noord U.A. (wit, fase 2) 0,63% 1.475 

Coöperatie Glasvezel Noord U.A. (grijs, fase 2) 3,69% 250 

Coöperatie "Agrarische Natuur Drenthe" U.A. (lening 1) 0% 638 

Bio Energy Hartlief-Lammers B.V. 0,60% 57 

Stichting Maatschappij van Weldadigheid 2,00% 713 

Glasvezel De Wolden B.V. (lening 1) 0,798% 9.000 

Coöperatie Glasvezel Noord U.A. (wit, fase 1) 0,81% 3.336 

Coöperatie Glasvezel Noord U.A. (grijs, fase 1) 3,99% 455 

Coöperatieve vereniging NLD energie U.A. 5,50% 38 

RE-NET Hoogeveen B.V. 0,82% 4.000 

Glasvezel De Wolden B.V. (lening 2) 1,416% 1.142 

Coöperatie "Agrarische Natuur Drenthe" U.A. (lening 2) 0% 100 

Vekoglas B.V. 0,67% 135 

Stichting Toeristische Promotie Zuid West Drenthe 0% 30 

Stichting Plaatselijk Belang Steenwijksmoer en Stichting Dorpshuis "De Schalm" 0% 75 

Stichting Schultehuus Diever, Stichting Museums Vledder en Stichting Zeemuseum Miramar 0% 30 

Totaal: 54.545 
 

 Verstrekte overige geldleningen 

Bedragen x € 1.000,- Rente Lening 31-12-2020

Verwijdering asbestdaken Drenthe Variabel 3.614 

Stichting RTV Drenthe 0,751% 1.617 

Nationaal Restauratiefonds Variabel 6.738 
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Zonneleningen (via SVn) 1 mnds 
deposito 

5.516 

Totaal: 17.485 
 

 Leningen aan deelnemingen 

Bedragen x € 1.000,- Rente Lening 31-12-2020

WMD Drinkwater B.V. 2,25% 6.000 

Enexis Holding N.V. (tranche A) 2,15% 11.858 

Enexis Holding N.V. (tranche B) 1,40% 412 

Totaal: 18.270 
 

 Afgelost / beëindigd 

 Afgelost / beëindigd 

Bedragen x € 1.000,- Rente Lening 31-12-2020

Gemeente Oosterhout 0,38% 0 

Coöperatie 'De Kop Breed' Breedband U.A. 1,092% 0 

Gemeente Etten-leur 0,41% 0 

Coöperatie Sterk Midden-Drenthe U.A. (grijs) 3,97% 0 

Coöperatie Sterk Midden-Drenthe U.A. (wit) 0,703% 0 

Voetbalvereniging Sleen 0% 0 

Stichting Energy Challenges 2,00% 0 

Totaal:  
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Bijlage 5 Conversie tabel programmarealisatie – 
beleidsopgavenrealisatie 
 
1: Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen he en 

1.2 CvdK: Goed functioneren als rijksorgaan en boegbeeld 

Teamnr Doelstelling L/B Budget Realisatie Resultaat

7207 1.2.01 Goede invulling van rijkstaken, medebewindstaken en 
representatieve taken 

L 48.634 37.240 11.394

Totaal beleidsopgave 48.634 37.240 11.394

1.3 Goed openbaar bestuur in Drenthe 

Teamnr Doelstelling L/B Budget Realisatie Resultaat

7207 1.3.01 Financieel gezonde en krachtige Drentse 
medeoverheden 

L 15.750 15.750 0

Totaal beleidsopgave 15.750 15.750

1.1 PS: PS vervullen hun eigen rol en geven hieraan zowel binnen het (provinciaal) bestuur als binnen de Drentse samenleving invulling 

Teamnr Doelstelling L/B Budget Realisatie Resultaat

7500 1.1.01 Focus op de eigen bestuurlijke rol van Provinciale 
Staten ("het Drents parlement") 

L 784.661 637.545 147.116

7500 1.1.02 Optimalisering van de informatie- en 
beoordelingspositie van Provinciale Staten 

L 365.016 318.275 46.741

Totaal beleidsopgave 1.149.677 955.820 193.857

1.5 Verbinding met de Drentse samenleving 

Teamnr Doelstelling L/B Budget Realisatie Resultaat

7205 1.5.01 Ontwikkelen en uitdragen van een meer herkenbaar 
beeld van de provincie Drenthe bij inwoners, 
ondernemers en instellingen 

L 253.090 156.171 96.919

7205 1.5.01 Ontwikkelen en uitdragen van een meer herkenbaar 
beeld van de provincie Drenthe bij inwoners, 
ondernemers en instellingen 

B -7.640 0 -7.640

7205 1.5.02 Stimuleren van contact met en betrokkenheid van 
maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners 
bij het ontwikkelen van beleid op onderwerpen die in 
de samenleving leven 

L 12.790 12.596 194

7205 1.5.03 Door vraaggerichte dienstverlening voorzien in de 
klantbehoefte (gehoord worden) 

L 75.000 56.565 18.435

Totaal beleidsopgave 333.240 225.332 107.908

1.4 Versterking kwaliteit eigen openbaar bestuur 

Teamnr Doelstelling L/B Budget Realisatie Resultaat

6210 1.4.03 Drenthe beschikt over een sterke Nederlandse, 
Europese en internationale lobby en een goed 
ontwikkeld maatschappelijke netwerk 

L 3.491.853 2.618.027 873.826

7207 1.4.01 Rechtmatige, heldere en transparante besluitvorming L 506.451 681.369 -174.918

7207 1.4.01 Rechtmatige, heldere en transparante besluitvorming B -12.000 -27.232 15.232

7207 1.4.02 Nieuwe en passende regionale samenwerking voor 
maatschappelijke opgaven 

L 2.110.401 2.125.836 -15.435

7207 1.4.03 Drenthe beschikt over een sterke Nederlandse, 
Europese en internationale lobby en een goed 
ontwikkeld maatschappelijke netwerk 

L 141.100 139.382 1.718

Totaal beleidsopgave 6.237.805 5.537.382 700.423

Totaal programma 7.785.106 6.771.525 1.013.581
 

2: Stad en platteland: ruimte bieden en richting ge ven 

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

Teamnr Doelstelling L/B Budget Realisatie Resultaat

6210 2.6.01 Het bevorderen van duurzaam bodemgebruik en 
verantwoord gebruik van de diepe ondergrond 

L 168.500 164.446 4.054

6210 2.6.04 Uitvoeren meerjarenprogramma bodem en ondergrond 
(2016-2020): sanering en voorkomen nieuwe 
saneringslocaties 

L 1.624.000 1.270.887 353.113

6210 2.6.04 Uitvoeren meerjarenprogramma bodem en ondergrond 
(2016-2020): sanering en voorkomen nieuwe 
saneringslocaties 

B -920.800 -842.056 -78.744
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6804 2.6.03 Een verantwoorde winning van de 
oppervlaktedelfstoffen en uitvoering van functionele 
ontgrondingen 

B -37.500 -6.044 -31.456

Totaal beleidsopgave 834.200 587.234 246.966

2.3 Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken 

Teamnr Doelstelling L/B Budget Realisatie Resultaat

6209 2.3.01 Toereikende spreiding en bereikbaarheid van 
voorzieningen en aanbod voor wonen over het Drentse 
netwerk van steden en dorpen 

L 1.722.278 1.966.002 -243.724

6209 2.3.03 Initiatieven  en ontwikkelingen die bijdragen aan een 
goede ruimtelijke ordening 

L 1.848.943 1.453.047 395.896

6209 2.3.04 Juiste functie op de juiste plek L 25.841 18.930 6.911

6307 2.3.08 RSP: Coevorden B -2.053.894 -2.053.913 19

6307 2.3.08 RSP: Coevorden L 0 2.545 -2.545

Totaal beleidsopgave 1.543.168 1.386.612 156.556

2.5 In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen 

Teamnr Doelstelling L/B Budget Realisatie Resultaat

6210 2.5.01 Behoud en bevorderen van de algemene 
milieukwaliteit (wettelijke milieueisen) en het 
duurzaamheidsbewustzijn in Drenthe 

B 0 -10.956 10.956

6210 2.5.01 Behoud en bevorderen van de algemene 
milieukwaliteit (wettelijke milieueisen) en het 
duurzaamheidsbewustzijn in Drenthe 

L 634.225 609.622 24.603

6210 2.5.02 Adequaat opdrachtgeverschap richting de RUD en OD-
G 

L 4.097.856 4.082.147 15.709

6210 2.5.02 Adequaat opdrachtgeverschap richting de RUD en OD-
G 

B -225.000 0 -225.000

6804 2.5.03 Een leefbaar en veilig Drenthe waarin regels worden 
nageleefd en waarin ruimte is voor de uitvoering van 
verschillende maatschappelijke functies 

L 43.772 24.666 19.106

Totaal beleidsopgave 4.550.853 4.705.480 -154.627

2.2 Natuurlijk Platteland 

Teamnr Doelstelling L/B Budget Realisatie Resultaat

6208 2.2.01 Afwikkelen projecten investeringsbudget 
Landelijkgebied (ILG) 

L 1.337.476 1.140.382 197.094

6208 2.2.01 Afwikkelen projecten investeringsbudget 
Landelijkgebied (ILG) 

B -421.677 -448.429 26.752

6208 2.2.02 Mooi en aangenaam Drenthe L 240.000 223.357 16.643

6208 2.2.03 Behouden en versterken Nationale parken en 
Landschap 

L 540.000 541.618 -1.618

6208 2.2.04 Realisatie Natuurnetwerk Nederland L 4.764.003 2.901.959 1.862.044

6208 2.2.04 Realisatie Natuurnetwerk Nederland B -2.679.578 -1.847.054 -832.524

6208 2.2.05 Uitvoering Programma Natuurlijk Platteland L 13.147.214 13.025.195 122.019

6208 2.2.05 Uitvoering Programma Natuurlijk Platteland B 0 -166.474 166.474

6208 2.2.06 Realisatie kwaliteitsverbetering Natura2000 L 10.887.027 9.374.763 1.512.264

6208 2.2.06 Realisatie kwaliteitsverbetering Natura2000 B -6.967.100 -2.933.521 -4.033.579

6208 2.2.07 Functieverandering tbv Natuurnetwerk Nederland L 20.865.067 18.152.381 2.712.686

6208 2.2.07 Functieverandering tbv Natuurnetwerk Nederland B -4.785.085 -14.876.649 10.091.564

6208 2.2.08 Agrarisch natuurbeheer L 3.226.588 4.267.004 -1.040.416

6208 2.2.08 Agrarisch natuurbeheer B -1.893.786 -3.139.977 1.246.191

6208 2.2.09 Beheer Natuur en Landschap L 15.876.011 16.234.223 -358.212

6208 2.2.09 Beheer Natuur en Landschap B 0 23 -23

6208 2.2.10 Inzicht verkrijgen natuurkwaliteit L 961.703 821.507 140.196

6208 2.2.11 Het versterken en behouden van Natuur en Landschap L 1.885.741 1.867.713 18.028

6804 2.2.12 Uitvoering Wet natuurbescherming L 467.950 420.495 47.455

6804 2.2.12 Uitvoering Wet natuurbescherming B -75.000 -94.439 19.439

Totaal beleidsopgave 57.376.554 45.464.079 11.912.475

2.1 Toekomstgerichte landbouw 

Teamnr Doelstelling L/B Budget Realisatie Resultaat

6208 2.1.01 Werken aan een toekomstgerichte landbouw L 3.798.990 4.728.042 -929.052

6208 2.1.01 Werken aan een toekomstgerichte landbouw B -2.515.442 -3.629.498 1.114.056

6208 2.1.02 Bijdrage Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw L 200.000 0 200.000

Totaal beleidsopgave 1.483.548 1.098.544 385.004

2.7 Verminderen van het aantal asbestdaken in Drenthe 
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Teamnr Doelstelling L/B Budget Realisatie Resultaat

6210 2.7.01 Samen met maatschappelijke partners de sanering van 
asbestdaken door eigenaren stimuleren 

B 0 -53.820 53.820

6210 2.7.01 Samen met maatschappelijke partners de sanering van 
asbestdaken door eigenaren stimuleren 

L 98.639 68.838 29.801

Totaal beleidsopgave 98.639 15.018 83.621

2.4 Zorgvuldig omgaan met water 

Teamnr Doelstelling L/B Budget Realisatie Resultaat

6210 2.4.02 De strategische grondwatervoorraad is toereikend om 
te voldoen aan de vraag naar drinkwater in 2040 op 
basis van een groei van de drinkwatervraag van 3% 

B -10.000 -303 -9.697

6210 2.4.03 De zoetwatervoorziening voorziet in een 
maatschappelijk gewenst duurzaam 
voorzieningenniveau voor voldoende en schoon 
zoetwater 

L 2.160.715 2.297.050 -136.335

6210 2.4.07 De oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit voldoet 
aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water 2021 

L 8.376.276 8.942.459 -566.183

6210 2.4.07 De oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit voldoet 
aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water 2021 

B -8.578.633 -8.584.397 5.764

6804 2.4.06 Voldoen aan de EU-richtlijn voor schoon en veilig 
zwemwater 

L 15.000 11.665 3.335

Totaal beleidsopgave 1.963.358 2.666.474 -703.116

Totaal programma 67.850.320 55.923.441 11.926.879
 

3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen be nutten 

3.4 (Inter)nationale en (inter)regionale kansen benutten 

Teamnr Doelstelling L/B Budget Realisatie Resultaat

6302 3.4.01 We benutten Europese kansen en middelen voor het 
realiseren van onze Drentse beleidsdoelstellingen 

B -44.075 -43.282 -793

6302 3.4.01 We benutten Europese kansen en middelen voor het 
realiseren van onze Drentse beleidsdoelstellingen 

L 2.088.150 1.227.669 860.481

Totaal beleidsopgave 2.044.075 1.184.388 859.688

3.9 Drenthe heeft optimale fiets- en wandelvoorzieningen voor inwoners en bezoekers 

Teamnr Doelstelling L/B Budget Realisatie Resultaat

6303 3.9.01 Drenthe heeft een optimaal fietsnetwerk L 182.221 180.080 2.141

Totaal beleidsopgave 182.221 180.080 2.141

3.2 Drenthe is dé MKB-provincie 

Teamnr Doelstelling L/B Budget Realisatie Resultaat

6302 3.2.01 Zorgen voor een goed vestigings- en 
ondernemersklimaat ook op (sub)regionaal niveau 

L 5.291.867 4.719.399 572.468

6302 3.2.01 Zorgen voor een goed vestigings- en 
ondernemersklimaat ook op (sub)regionaal niveau 

B -3.246.632 -3.200.702 -45.930

6302 3.2.02 Bevorderen economisch ecosysteem L 221.546 116.569 104.977

6302 3.2.02 Bevorderen economisch ecosysteem B 0 37.591 -37.591

6302 3.2.03 RSP: Ruimtelijk Economisch Programma L 3.180.000 1.200.482 1.979.518

Totaal beleidsopgave 5.446.781 2.873.339 2.573.442

3.0 Innovatie en digitalisering als kans 

Teamnr Doelstelling L/B Budget Realisatie Resultaat

7320 3.0.04 Afronding project breedband zodat in de witte gebieden 
breedband beschikbaar is 

L 0 -8.774 8.774

Totaal beleidsopgave -8.774 8.774

3.5 Investeren in uitdagend en toekomstgericht onderwijs 

Teamnr Doelstelling L/B Budget Realisatie Resultaat

6302 3.5.01 Betere aansluiting van het onderwijs bij behoeften van 
het bedrijfsleven 

L 787.000 793.434 -6.434

6302 3.5.01 Betere aansluiting van het onderwijs bij behoeften van 
het bedrijfsleven 

B 0 -46.129 46.129

Totaal beleidsopgave 787.000 747.305 39.695

3.8 Vrijetijdseconomie stimuleren 

Teamnr Doelstelling L/B Budget Realisatie Resultaat

6303 3.8.02 Drenthe heeft een onderscheidend en veelzijdig 
toeristisch recreatief aanbod 

L 3.616.269 3.620.783 -4.514

6303 3.8.02 Drenthe heeft een onderscheidend en veelzijdig 
toeristisch recreatief aanbod 

B -242.667 -222.668 -19.999

Totaal beleidsopgave 3.373.602 3.398.115 -24.513
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3.6 Zorgdragen voor een veerkrachtige een bestendige arbeidsmarkt - Iedereen doet mee 

Teamnr Doelstelling L/B Budget Realisatie Resultaat

6302 3.6.01 Versterken van de beroepsbevolking en de 
arbeidsmarkt van de toekomst 

L 10.000 17.278 -7.278

Totaal beleidsopgave 10.000 17.278 -7.278

Totaal programma 11.843.679 8.391.730 3.451.949
 

4: Mobiliteit en bereikbaarheid: slim en veilig 

4.1 Goede doorstroming en verkeersveilige infrastructuur 

Teamnr Doelstelling L/B Budget Realisatie Resultaat

6104 4.1.03 In standhouden en beheren van onze bestaande 
infrastructuur van wegen 

L 1.065.478 930.427 135.051

6104 4.1.03 In standhouden en beheren van onze bestaande 
infrastructuur van wegen 

B -426.155 -471.873 45.718

6104 4.1.04 Zorgen voor veilige provinciale wegen L 1.669.114 1.778.294 -109.180

6104 4.1.05 Zorgen voor schone en aantrekkelijke inrichting rond 
de provinciale wegen 

L 2.249.210 2.084.188 165.022

6104 4.1.06 Instandhouden van de infrastructuur van wegen 
(variabel onderhoud) 

L 5.184.187 4.554.889 629.298

6307 4.1.01 Realiseren en versterken van het regionale netwerk 
voor auto, openbaar vervoer, fiets en goederenvervoer 

L 13.123.305 11.610.910 1.512.395

6307 4.1.01 Realiseren en versterken van het regionale netwerk 
voor auto, openbaar vervoer, fiets en goederenvervoer 

B -84.293 -262.885 178.592

6307 4.1.02 Versterkte (inter)nationale verbindingen over spoor, 
weg, water en door de lucht 

L 4.085.000 2.997.690 1.087.310

6307 4.1.02 Versterkte (inter)nationale verbindingen over spoor, 
weg, water en door de lucht 

B -4.875.341 -3.788.031 -1.087.310

Totaal beleidsopgave 21.990.505 19.433.609 2.556.896

4.3 Proactief op verkeersveiligheid 

Teamnr Doelstelling L/B Budget Realisatie Resultaat

6307 4.3.01 Stimuleren van verkeersveilig gedrag door educatie, 
training, voorlichting en campagnes met de ambitie 
'Samen richting Nul verkeersslachtoffers!' 

L 1.209.546 1.106.353 103.193

6307 4.3.01 Stimuleren van verkeersveilig gedrag door educatie, 
training, voorlichting en campagnes met de ambitie 
'Samen richting Nul verkeersslachtoffers!' 

B -14.000 -44.349 30.349

Totaal beleidsopgave 1.195.546 1.062.004 133.542

4.4 Toegankelijk via het water 

Teamnr Doelstelling L/B Budget Realisatie Resultaat

6104 4.4.01 Het op peil houden van de scheepsvaartkanalen en het 
afvoeren van water 

L 5.734 0 5.734

6104 4.4.02 In standhouden van onze bestaande infrastructuur van 
vaarwegen (vast onderhoud) 

L 974.229 1.204.531 -230.302

6104 4.4.02 In standhouden van onze bestaande infrastructuur van 
vaarwegen (vast onderhoud) 

B -4.091.638 -4.513.921 422.283

6104 4.4.03 Zorgen voor veilige vaarwegen L 1.240.282 1.247.886 -7.604

6104 4.4.04 Zorgen voor een schone, gezonde en mooie omgeving 
rond de vaarwegen 

L 260.220 322.903 -62.683

6104 4.4.05 In standhouden van de infrastructuur van vaarwegen 
(variabel onderhoud) 

L 2.068.421 1.588.788 479.633

6104 4.4.05 In standhouden van de infrastructuur van vaarwegen 
(variabel onderhoud) 

B -27.782 -27.782 0

Totaal beleidsopgave 429.466 -177.594 607.060

4.2 Toekomstgerichte mobiliteit 

Teamnr Doelstelling L/B Budget Realisatie Resultaat

6307 4.2.01 Optimaal benutten van het totale netwerk L 148.450 114.935 33.515

6307 4.2.01 Optimaal benutten van het totale netwerk B 0 -71 71

6307 4.2.02 Optimaal Openbaar vervoer systeem L 25.420.801 25.098.855 321.946

Totaal beleidsopgave 25.569.251 25.213.719 355.532

Totaal programma 49.184.768 45.531.737 3.653.031
 

5: Klimaat en energie: op zoek naar ruimte en draag vlak 

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

Teamnr Doelstelling L/B Budget Realisatie Resultaat
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6209 5.1.01 Het aandeel hernieuwbare energiebronnen bedraagt 
14% in 2020 en 16% in 2023 

L 3.199.531 2.668.728 530.803

6209 5.1.04 Voortzetting Expeditie Energieneutraal wonen L -2.151 -2.151 0

Totaal beleidsopgave 3.197.380 2.666.577 530.803

Totaal programma 3.197.380 2.666.577 530.803
 

6: Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig 

6.2 Cultuur en evenementen 

Teamnr Doelstelling L/B Budget Realisatie Resultaat

6303 6.2.01 Culturele investeringen L 589.851 550.000 39.851

6303 6.2.02 Aantrekken van provinciale en (inter)nationale 
bezoekers van podiumkunsten en beeldende kunsten 

L 2.241.812 2.181.076 60.736

6303 6.2.03 Doorontwikkeling Cultuurbeleid L 152.000 125.099 26.901

6303 6.2.04 Behouden en bevorderen van het gebruik van de 
Drentse streektaal 

L 499.122 500.122 -1.000

6303 6.2.05 De culturele ontwikkeling van leerlingen is versterkt L 325.000 353.000 -28.000

6303 6.2.06 Bevorderen van toegankelijkheid van kunst- en 
cultuuruitingen, kennis, en informatie 

L 10.787.650 10.793.663 -6.013

6303 6.2.06 Bevorderen van toegankelijkheid van kunst- en 
cultuuruitingen, kennis, en informatie 

B -951.926 -1.908.925 956.999

6303 6.2.07 Effectiever en efficiënter cultuurbeleid op noordelijk 
landsdeelniveau 

L 150.000 153.352 -3.352

6303 6.2.08 Meer kunst en cultuuruitingen zijn verbonden aan 
maatschappelijke doelen 

L 401.500 414.768 -13.268

Totaal beleidsopgave 14.195.009 13.162.156 1.032.853

6.1 Oog voor cultureel erfgoed 

Teamnr Doelstelling L/B Budget Realisatie Resultaat

6303 6.1.01 De erkenning door UNESCO van de Koloniën van 
Weldadigheid als werelderfgoed 

L 480.390 385.637 94.753

6303 6.1.03 Belangrijke archeologische c.q. cultuurhistorische 
waarden van Drenthe zijn als onderligger gebruikt voor 
ruimtelijke en economische ontwikkelingen 

L 177.500 165.815 11.685

6303 6.1.04 Beter vestigingsklimaat-, woon-, en leefklimaat voor 
bedrijf en individu (door culturele investeringen die 
leiden tot toonaangevende kwaliteit) 

L 2.161.381 2.090.828 70.553

6303 6.1.04 Beter vestigingsklimaat-, woon-, en leefklimaat voor 
bedrijf en individu (door culturele investeringen die 
leiden tot toonaangevende kwaliteit) 

B -94.000 -71.116 -22.884

6303 6.1.05 Samen met gemeenten en uitvoeringspartners de zorg 
voor en kwaliteit van het cultureel erfgoed versterken 

L 45.000 58.252 -13.252

6303 6.1.06 Er wordt een actief netwerk voor het Drentse erfgoed 
onderhouden waarin kennisontwikkeling, overdracht 
van informatie en innovatie voor publiek centraal staan 

L 630.679 630.280 399

6303 6.1.07 Het aardkundig en cultuurhistorisch erfgoed is 
zichtbaarder voor bezoekers 

L 200.000 200.000 0

Totaal beleidsopgave 3.600.950 3.459.696 141.254

6.3 Sociaal Drenthe voor iedereen 

Teamnr Doelstelling L/B Budget Realisatie Resultaat

6208 6.3.01 Integrale aanpak van leefbaarheid zowel Drenthe 
Breed als gebiedsgericht 

L 612.500 730.419 -117.919

6208 6.3.01 Integrale aanpak van leefbaarheid zowel Drenthe 
Breed als gebiedsgericht 

B -525.000 -637.500 112.500

6303 6.3.01 Integrale aanpak van leefbaarheid zowel Drenthe 
Breed als gebiedsgericht 

B -420.000 -241.635 -178.365

6303 6.3.01 Integrale aanpak van leefbaarheid zowel Drenthe 
Breed als gebiedsgericht 

L 420.000 212.453 207.547

7322 6.3.01 Integrale aanpak van leefbaarheid zowel Drenthe 
Breed als gebiedsgericht 

L 1.050.000 1.032.600 17.400

7322 6.3.02 Kwaliteit van wonen en leefgebieden op peil houden L 2.345.114 2.098.627 246.487

7322 6.3.04 Kwaliteitsverbetering onderwijs en anticiperen op krimp 
in het onderwijs 

L 62.500 62.500 0

Totaal beleidsopgave 3.545.114 3.257.464 287.650

6.4 Sport en Bewegen stimuleren 

Teamnr Doelstelling L/B Budget Realisatie Resultaat

6303 6.4.02 Vergroten maatschappelijk en economische effecten 
sportactiviteiten 

L 640.000 668.050 -28.050
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7322 6.4.01 Activering door sportactiviteiten gericht op vitalisering 
en gezondheid 

L 200.000 230.000 -30.000

Totaal beleidsopgave 840.000 898.050 -58.050

6.5 Zorg voor zorg 

Teamnr Doelstelling L/B Budget Realisatie Resultaat

7322 6.5.01 Realiseren van goede zorg in Drenthe L 40.000 2.500 37.500

Totaal beleidsopgave 40.000 2.500 37.500

Totaal programma 22.221.073 20.779.866 1.441.207
 

7: Middelen en mensen 

7.2 Bedrijfsvoering Documentaire informatievoorziening 

Teamnr Doelstelling L/B Budget Realisatie Resultaat

6605 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 

L 191.685 177.380 14.305

Totaal beleidsopgave 191.685 177.380 14.305

7.8 Bedrijfsvoering Facilitaire zaken en Huisvesting 

Teamnr Doelstelling L/B Budget Realisatie Resultaat

6604 7.8.01 Het zoveel mogelijk inzetten van duurzame facilitaire 
producten en diensten tegen acceptabele kosten 

L 1.538.232 1.348.140 190.092

6604 7.8.01 Het zoveel mogelijk inzetten van duurzame facilitaire 
producten en diensten tegen acceptabele kosten 

B -216.007 -115.304 -100.703

6604 7.8.02 Het gebruik van duurzame gebouwen en terreinen en 
daarbij benodigde voorzieningen tegen acceptabele 
kosten en bij voorkeur energieneutraal 

B -908.188 -897.923 -10.265

6604 7.8.02 Het gebruik van duurzame gebouwen en terreinen en 
daarbij benodigde voorzieningen tegen acceptabele 
kosten en bij voorkeur energieneutraal 

L 3.727.384 3.615.871 111.513

Totaal beleidsopgave 4.141.421 3.950.784 190.637

7.3 Bedrijfsvoering Financiën en Control 

Teamnr Doelstelling L/B Budget Realisatie Resultaat

6502 7.3.01 Een financieel gezonde organisatie, die voldoet aan 
alle wettelijke eisen en gangbare opvattingen ten 
aanzien van financieel instrumentarium 

L 171.190 145.901 25.289

6502 7.3.01 Een financieel gezonde organisatie, die voldoet aan 
alle wettelijke eisen en gangbare opvattingen ten 
aanzien van financieel instrumentarium 

B -6.000 0 -6.000

Totaal beleidsopgave 165.190 145.901 19.289

7.4 Bedrijfsvoering Informatievoorziening en automatisering 

Teamnr Doelstelling L/B Budget Realisatie Resultaat

6601 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 

L 3.986.352 3.997.061 -10.709

6601 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 

B -882.546 -844.580 -37.966

Totaal beleidsopgave 3.103.806 3.152.481 -48.675

7.5 Bedrijfsvoering Inkoop 

Teamnr Doelstelling L/B Budget Realisatie Resultaat

6506 7.5.01 Effectief en efficiënt inkoopbeleid en inkoopproces met 
kansen voor het Drentse MKB 

L 15.300 15.318 -18

Totaal beleidsopgave 15.300 15.318 -18

7.6 Bedrijfsvoering Personeel en organisatie 

Teamnr Doelstelling L/B Budget Realisatie Resultaat

6501 7.6.01 Betrouwbaar en aantrekkelijk werkgeverschap L 836.815 578.172 258.643

6501 7.6.01 Betrouwbaar en aantrekkelijk werkgeverschap B -10.665 0 -10.665

6501 7.6.02 De juiste mensen op de juiste plaats op het juiste 
moment 

L 498.375 398.261 100.114

7100 7.6.03 Een opgavegerichte netwerkorganisatie L 350.000 137.947 212.053

Totaal beleidsopgave 1.674.525 1.114.380 560.145

7.7 Bedrijfsvoering Personele inzet 

Teamnr Doelstelling L/B Budget Realisatie Resultaat

6502 7.7.01 Directe personele inzet L 28.106.242 28.336.630 -230.388

6502 7.7.01 Directe personele inzet B 0 -394.037 394.037
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6502 7.7.02 Inzet ondersteunend personeel L 18.795.236 18.750.414 44.822

6502 7.7.02 Inzet ondersteunend personeel B -2.899.571 -4.139.838 1.240.267

Totaal beleidsopgave 44.001.907 42.553.168 1.448.739

7.1 Een duurzaam sluitende provinciale begroting 

Teamnr Doelstelling L/B Budget Realisatie Resultaat

6502 7.1.01 Beheer van relevante provinciale deelnemingen B -2.788.457 -2.828.543 40.086

6502 7.1.01 Beheer van relevante provinciale deelnemingen L 40.000 12.660 27.340

6502 7.1.02 Goed beheer van provinciale geldmiddelen L 423.499 897.153 -473.654

6502 7.1.02 Goed beheer van provinciale geldmiddelen B -223.195.815 -223.693.607 497.792

Totaal beleidsopgave -225.520.773 -225.612.337 91.564

7.9 Inzicht geven in de ontwikkeling van reserves en voorzieningen 

Teamnr Doelstelling L/B Budget Realisatie Resultaat

6502 7.9.01 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en 
voorzieningen 

B -185.088.051 -185.148.051 60.000

6502 7.9.01 Inzicht in de ontwikkeling van reserves en 
voorzieningen 

L 188.927.931 208.058.046 -19.130.115

Totaal beleidsopgave 3.839.880 22.909.995 -19.070.115

Totaal programma -168.387.059 -151.592.930 -16.794.129
 

8: Integrale Opgaven 

8.1 Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe 

Teamnr Doelstelling L/B Budget Realisatie Resultaat

6208 8.1.01 Uitvoeren van de integrale opgave van de sociaal 
economische ontwikkeling van Zuid- en Oost Drenthe, 
samen met het rijk en de gemeenten in Zuid- en Oost- 
Drenthe 

L 234.000 57.170 176.830

6209 8.1.01 Uitvoeren van de integrale opgave van de sociaal 
economische ontwikkeling van Zuid- en Oost Drenthe, 
samen met het rijk en de gemeenten in Zuid- en Oost- 
Drenthe 

L 90.000 27.561 62.439

6302 8.1.01 Uitvoeren van de integrale opgave van de sociaal 
economische ontwikkeling van Zuid- en Oost Drenthe, 
samen met het rijk en de gemeenten in Zuid- en Oost- 
Drenthe 

L 0 -286.030 286.030

6303 8.1.01 Uitvoeren van de integrale opgave van de sociaal 
economische ontwikkeling van Zuid- en Oost Drenthe, 
samen met het rijk en de gemeenten in Zuid- en Oost- 
Drenthe 

L 90.000 -93.808 183.808

7321 8.1.01 Uitvoeren van de integrale opgave van de sociaal 
economische ontwikkeling van Zuid- en Oost Drenthe, 
samen met het rijk en de gemeenten in Zuid- en Oost- 
Drenthe 

L 6.254.310 6.143.485 110.825

7321 8.1.01 Uitvoeren van de integrale opgave van de sociaal 
economische ontwikkeling van Zuid- en Oost Drenthe, 
samen met het rijk en de gemeenten in Zuid- en Oost- 
Drenthe 

B -1.563.577 -1.535.871 -27.706

Totaal beleidsopgave 5.104.733 4.312.507 792.226

Totaal programma 5.104.733 4.312.507 792.226
 

9: Investeringsagenda 2019-2023 

9.5 Cultuur en erfgoed 

Teamnr Doelstelling L/B Budget Realisatie Resultaat

6303 9.5.01 Ondersteunen van kleine musea in Drenthe bij het 
opvangen van de gevolgen van de coronacrisis 

L 500.000 132.352 367.648

Totaal beleidsopgave 500.000 132.352 367.648

9.3 Mobiliteit 

Teamnr Doelstelling L/B Budget Realisatie Resultaat

6307 9.3.01 Onderzoeken in de verkenningsfase van de 
spoorverbinding Emmen-Rheine, tracé Coevorden-
Neuenhaus 

L 200.000 198.955 1.045

Totaal beleidsopgave 200.000 198.955 1.045

9.4 Sociale agenda 

Teamnr Doelstelling L/B Budget Realisatie Resultaat

7322 9.4.01 Werkprogramma Sociale agenda 2020 L 500.000 437.875 62.125

Totaal beleidsopgave 500.000 437.875 62.125

Totaal programma 1.200.000 769.182 430.818
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Bijlage 6 Jaarverslag van de provinciearchivaris  
 
Dit verslag bestaat uit de volgende onderdelen: 
 

• Inleiding 

• Personele bezetting 

• Van zorgen om naar zorgen voor 

• Zorgplicht en verantwoordelijkheden 
1. Scope 
2. Communicatie 
3. Middelen 
4. Ondersteuning 

• Beoordeling 

• Thema 1 : kwaliteitssysteem 

• Thema 2 : goede, geordende en toegankelijke staat 

• Thema 3 : selectie, vernietiging en openbaarmaking 

• Thema 4 : beheeromgeving 

• Voortgang 

• Aanbevelingen 

• Overige werkzaamheden van de archivaris 

• Beheer van overgebrachte archiefbescheiden 
 
Inleiding 
 
In artikel 8 van de Archiefverordening provincie Drenthe 2013 wordt het jaarverslag van de 
provinciearchivaris als basis voor de verantwoording van Gedeputeerde Staten genoemd. Het verslag 
beoordeelt de kwaliteit van het beheer van de binnen de provinciale organisatie aanwezige jongere 
archiefbescheiden en beschrijft de toestand van de naar de archiefbewaarplaats overgebrachte 
oudere archiefbescheiden. 
 
Het beheer van alle openbare, sinds 1801 door provinciale organen gevormde archieven is met 
ingang van 1 januari 2013 wettelijk opgedragen aan de provincies. Voorheen werd dat door het Rijk 
gedaan. De archiefbewaarplaats bij het Drents Archief is in het Besluit informatiebeheer provincie 
Drenthe 2018 aangewezen voor de bewaring van deze oudere, merendeels openbare archieven. De 
afspraken over het beheer zijn al op 4 april 2014 vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst, die 
in 2016 werd geëvalueerd. Na een aanpassing is de DVO in 2020 opnieuw vastgesteld door 
Gedeputeerde Staten. 
 
Januari 2021 
 
drs. D.M. Bunskoeke 
provinciearchivaris 
 
Personele bezetting 
 
Als provinciale archiefinspecteur in Drenthe is de heer D.M. Bunskoeke sinds 2005 werkzaam in 
Drenthe. Op 19 maart 2013 is hij met terugwerkende kracht tot 1 januari van dat jaar aangesteld als 
provinciearchivaris en dus eindverantwoordelijk voor het beheer van de in de archiefbewaarplaats 
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geplaatste provinciale archieven. De uitvoering van het beheer is uitbesteed aan het regionaal 
historisch centrum Drents Archief te Assen en wordt hierna afzonderlijk beschreven. 
Op 29 mei 2018 werd gelijktijdig in drie provincies door Gedeputeerde Staten besloten tot voortzetting 
van die samenwerking aan de hand van een onderlinge taakverdeling. 

Noordelijke 
samenwerking 

beschikbare fte. 

provinciearchivaris IBT 
flex totaal 

medewerker  DR FR GR DR FR GR 

Egbert Brink 0.00 0,00 0,00 0,40 0,40 0,10 0,10 1,00 

Dick Bunskoeke  0,40 0,00 0,40 0,10 0,00 0,00 0,10 1,00 

Rita Jonker 0.00 0.00 0.00 0,30 0,00 0,60 0.10 1,00 

Robyn Steensma 0,00 0,40 0,00 0,00 0,40 0,10 0,10 1,00 

totale inzet 0,40 0,40 0,40 0,80 0,80 0,80 0,40 4,00 

De samenwerking met Fryslân en Groningen heeft grote meerwaarde, want de kwaliteit, 
gelijkwaardigheid en continuïteit van taken kunnen ermee worden gegarandeerd. Tijdens het 
verslagjaar werd in de op 1 januari 2020 in Fryslân ontstane vacature van de heer J. de Vries voorzien 
door de aanstelling van de heer E. Brink per 1 april. Daarvoor was hij werkzaam bij het Drents Archief, 
zodat het noorden hem bekend is. 
De tijdelijke vacature werd waargenomen door de heer Bunskoeke, zodat hij in het eerste kwartaal 
meer tijd besteedde aan toezichthoudende taken bij Drentse gemeenten en waterschappen. Door de 
beperkingen werd veel online overlegd, met name over de nieuwe risicogerichte aanpak. Hoewel de 
overdracht van taken aan de heer Brink in het tweede kwartaal plaatsvond, was nog wel meer tijd voor 
coördinatie nodig dan voorzien. Hiervoor werden alle flexibele uren ingezet. 
Gedurende het verslagjaar was de provinciearchivaris werkzaam in de Opdrachtgeversunit van wat 
het Team Water, Bodem en Milieu ging heten. Daar kunnen zowel de kwaliteit van de provinciale 
informatiestromen als de toezichthoudende taak op de toepassing van de wettelijke regels door 
gemeenten en waterschappen worden gevolgd en toegepast, o.a. in de relatie met de RUD. In 2020 
werd het nieuwe toezichtkader voor de Drentse gemeenten toegepast. Geheel in lijn met het landelijke 
actieplan Agenda Toekomt van het Toezicht (ATT) wordt daarbij maatwerk geleverd en onderling 
overlegd over een risicogerichte aanpak. Ondanks de contactuele beperkingen is het die transitie 
succesvol verlopen en kon iedere gemeente worden beoordeeld.  
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Van zorgen om naar zorgen voor 

 
We hebben, zeker sinds Covid-19, dagelijks te maken met heel veel niet-fysieke informatie die tot ons 
komt via verschillende apparaten en kanalen. We gebruiken die in ons eigen werkproces, we delen die 
met anderen of gooien het gewoon weg. Dat is zo normaal geworden, dat we er eigenlijk maar amper 
bij stilstaan en ons alleen zorgen maken als de techniek ons in de steek laat. Dat we als werknemers 
van een overheidsorganisatie ook goed moeten zorgen voor die informatie is vaak buiten beeld 
geraakt. 
 
Zorgplicht en verantwoordelijkheden  
 
Iedere overheidsorganisatie wordt geacht te zorgen voor de 
informatie die zij ontvangt, creëert en opslaat. Dat is een hele ruime 
opdracht, die volgt uit de archiefwetgeving. De kern daarvan is dat 
informatie in goede, geordende en toegankelijke staat moet worden 
gebracht en gehouden en dat tijdig wordt vernietigd wat niet meer 
nodig is. Voor de provincie is het college van Gedeputeerde Staten 
zorgdrager: daar ligt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering 
De zorgplicht van het college vertaalt zich door in regels voor de 
organisatie. Sommige daarvan, zoals de bewaartermijnen van 
informatie, worden interprovinciaal opgesteld. Andere worden, 
passend bij de eigen bedrijfsvoering, per provincie ingevuld. Het belangrijkste daarvan is het 
zogenaamde Besluit informatiebeheer, dat voor Drenthe in 2018 werd herzien. In dit besluit zijn 
beheereenheden en beheerders aangewezen, die moeten zorgen voor de uitvoering van alle 
wettelijke verplichtingen. De provinciesecretaris is ambtelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van het 
uitgevoerde beheer en de provinciearchivaris rapporteert daarover aan het college. 
Daarmee is het beheer van informatie weliswaar formeel geregeld, maar het gaat natuurlijk om de 
doorvertaling van die regels naar de werkvloer. Iedere medewerker wordt immers dagelijks met 
informatiestromen geconfronteerd en moet de primaire keuzes maken. Wanneer daarbij de juiste 
dingen (kunnen) worden gedaan, is dat de beste waarborg om later zo weinig mogelijk zorgen over de 
kwaliteit te hebben: door by design het informatiebeheer goed in te richten. 
Om dat te realiseren is het zaak om: 
 

  1. te bepalen waar het over moet gaan, 
  2. voortdurend daarover te communiceren, 
  3. middelen beschikbaar te hebben, 
  4. naleving van de voorschriften te ondersteunen. 
 
Op elk van deze punten zal hierna verder worden ingegaan. 

 
1. Scope 
Voor het correct omgaan met informatie moet er beheer plaatsvinden. Dat kan vrij eenvoudig zijn, 
maar ook heel complex worden. Het hangt er maar van af hoe we tegen de informatie (moeten) 
aankijken. Te bewaren informatie, als zodanig aangemerkt door het werkproces waarin die informatie 
een rol speelt, is het meest bewerkelijk. Informatie in gevoelige processen, ongeacht de 
bewaartermijn, zal ook veel aandacht vragen. Zogenaamde hulpadministraties, waarin informatie 
slechts ontwikkelingen doormaakt, behoeven veel minder aandacht. 
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Een bruikbare methode om hier grip op te krijgen is via het opstellen van 
een risicoweging. Dat begint bij het beantwoorden van vijf vragen over 
informatieobjecten: wat, waar, waarom, wie en wanneer. Aan de hand van 
die vragen kan de gehele organisatie worden doorgelicht, zodat er een 
actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht ontstaat van alle 
mogelijke informatieobjecten die moeten worden beheerd. 
De antwoorden worden vervolgens uitgezet tegen het belang van die 
objecten, afgemeten aan het werkproces waarin ze voorkomen. Daarbij 
spelen met name de bewaartermijn, de gevoeligheid en de in- en externe 

samenhang met andere informatieobjecten en processen een belangrijke rol. Zo ontstaat een matrix, 
die kan helpen bij het nader invullen van het beheer: hoe crucialer de informatie is, hoe meer 
beheermaatregelen nodig zullen zijn om risico’s aanvaardbaar te houden.  
Het spreekt voor zich dat de meest cruciale informatieobjecten in speciaal daarvoor ingerichte 
systemen moeten worden opgenomen, maar evenzo dat minder risicovolle dat niet nodig hebben. Een 
belangrijke vereiste van te bewaren informatieobjecten is bijvoorbeeld dat altijd moet vaststaan 
wanneer, door wie en uit hoofde van welke taak of werkproces ze zijn ontstaan. Daarnaast moeten 
inhoud, structuur, verschijningsvorm, samenhang en beheeractiviteiten kunnen worden vastgesteld. 
Dat kan bij minder risicovolle informatieobjecten hoog over worden vastgelegd, bijvoorbeeld voor het 
gehele systeem waarin ze opgenomen zijn.  
Uiteraard moet bij beheer van informatie ook rekening worden gehouden met 
andere eisen, bijvoorbeeld op het terrein van beveiliging, privacy en 
budgettering. Het verdient aanbeveling om die te betrekken bij het beheer dat 
de archiefwetgeving voorschrijft, omdat er veel raakvlakken zijn. 
De beheermaatregelen die voortvloeien uit de integrale risicogerichte 
aanpak moeten worden gezien als nadere uitwerking van het Besluit 
informatiebeheer. Daarbij wordt een directe relatie gelegd tussen de 
kwaliteitseisen voor en de dagelijkse omgang met informatieobjecten, zowel 
in technische voorzieningen als in menselijk handelen. 
 
 
Samenvatting 
Er moet worden geïnventariseerd welke informatieobjecten er bij de organisatie zijn. Vervolgens moet 
aan de hand van een risicoweging het daarbij passende beheerregime worden vastgesteld, waarbij 
ruimer wordt gekeken dan de archiefwetgeving. Dit resulteert in specifieke richtlijnen en voorschriften 
voor de werkvloer. 
 
2. Communicatie 
Misschien wel het allerbelangrijkste bij het inregelen van informatiebeheer is de communicatie. Dat 
heeft ermee te maken dat medewerkers de belangrijkste schakel in het informatiebeheer vormen. 
Systemen kunnen veel afdwingen, maar het menselijk handelen bepaalt uiteindelijk toch of er wel 
correct beheerd wordt. Het “weten, willen en kunnen” is bij dat handelen altijd als richtlijn voor 
passende beheermaatregelen te gebruiken. 
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Om met het eerste te beginnen: er moet door de organisatie 
duidelijk worden gemaakt wat de bedoeling is. Daar is de eerste 
winst te behalen, want veel medewerkers zijn nog onvoldoende 
op de hoogte. Het is belangrijk dat dit op deskundige wijze 
hierover wordt gecommuniceerd, want het gevaar voor overkill is 
groot. Medewerkers hebben vooral oog voor de “normale” 
uitvoering van taken en het onderdeel informatiebeheer wordt als 
extra last gezien. Er zal dus vooral duidelijk moeten worden 
gemaakt dat dit onlosmakelijk is verbonden aan hun werk. 
Dergelijke communicatie blijft altijd nodig en zal herhaaldelijk 
voorbij moeten komen: de kracht van herhaling en herinnering is 
niet te onderschatten. Bovendien zullen nieuwe medewerkers 
hiervan direct op de hoogte moeten worden gesteld om een 
goede start te kunnen maken. 

Aan dergelijke kennis behoort ook een intrinsieke motivatie te worden gekoppeld. Het is heel moeilijk 
om beheer via onwillige werknemers gedaan te krijgen. Zij moeten kunnen zien dat hun dagelijks werk 
gebaat is bij goed informatiebeheer. Pakkende voorbeelden van wat er gebeurt zonder dat beheer, 
zoals bij Wob verzoeken, vinden van informatie en opstellen van rapportages, helpen om dat inzicht te 
verkrijgen. De communicatie over dit aspect zal optimaal op de beleving van de werkvloer afgestemd 
moeten zijn. Sommige organisaties gebruiken daarbij ook positieve prikkels, bijvoorbeeld door extra 
aandacht te geven aan goed presterende collega’s en succesverhalen. 
Het “kunnen” lijkt gemakkelijk te realiseren, maar dat wordt vaak te licht opgevat. Er is dan slechts een 
eenmalige cursus voor medewerkers, waarna men zich maar moet behelpen in de beheeromgeving. 
Soms worden ook collega’s als maatje of coach ingezet voor de achterblijvers, maar dat is nog lang 
niet standaard het geval. Goede communicatie blijft ook op dit punt cruciaal: waar kan men terecht, 
waar is documentatie te vinden en wie is het aanspreekpunt? Regelmatig evalueren van het gebruik 
van de beheermiddelen kan helpen om de communicatie verder te verbeteren. 
 
Samenvatting 
Goede communicatie over wat er wordt verwacht, wat daarvan de voordelen zijn en hoe dat kan 
worden gerealiseerd is nodig om medewerkers bij het informatiebeheer te betrekken en gemotiveerd 
te houden. Deze communicatie is niet iets eenmaligs, maar moet regelmatig worden herhaald en 
aangepast. 
 
3. Middelen 
Het ligt voor de hand dat er in aansluiting op de beide vorige punten speciale systemen zijn voor het 
beheer van informatieobjecten. Iedere overheidsorganisatie heeft vaak wel een dergelijk systeem, 
meestal aangeduid als DMS of RMA, dat in velerlei varianten op de markt verkrijgbaar is. Toch is het 
noodzakelijk om zeer kritisch te kijken naar inrichting, gebruik en (on)mogelijkheden van dit soort 
systemen. Deze drie aspecten zullen daarom nader worden uitgewerkt. 
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De inrichting van een beheersysteem is afhankelijk van de uitgangspunten die het systeem (en de 
leverancier) hanteren. Tot nu toe werd daarbij de NEN 2082 als norm gebruikt en daarin zijn alle 
vereiste functionaliteiten inderdaad in detail benoemd. Hoe die zich dienen te vertalen naar een bij de 
organisatie passende inrichting is echter niet beschreven. Een toepassing sluit door die gedetailleerde 
opzet soms onvoldoende aan op de praktijk. Bij de aanschaf is dan niet echt nagedacht over de 
benodigde flexibiliteit en al helemaal geen risicoweging uitgevoerd. Het gevaar is dat er maatwerk op 
wordt uitgevoerd, waardoor de mogelijkheden tot uitvoer, conversie en migratie beperkt worden: je zit 
vast aan het systeem. Door de introductie van een nieuwe norm, de NEN-ISO 16175, waarin de 
vereiste functionaliteit niet meer in detail is uitgewerkt, wordt nu veel meer flexibiliteit van een te 
gebruiken beheersysteem verwacht.  
Bij de inrichting van beheersystemen moet er ook rekening worden gehouden met het gebruik. Een 
evident aspect daarvan is de reikwijdte: welke informatieobjecten kunnen ermee worden beheerd en 
hoe sluit dat aan op de uitgevoerde risicoweging? Hoe goed ook ingericht, een systeem kan het 
beheer niet uitvoeren als informatie daarbuiten wordt gehouden. Over het algemeen geldt dat hoe 
minder verschillende systemen er nodig zijn, hoe beter dat is voor het beheer. 
Een ander belangrijk gebruiksaspect van het beheersysteem is de aansluiting op beleving van 
gebruikers. Traditionele systemen zijn gebouwd door specialisten en ademen die sfeer uit. Dat schrikt 
“gewone” gebruikers af, zodat die proberen er omheen te werken. Evenals bij communicatie 
(motivatie) is ook hier de werkvloer voor de uiteindelijke kwaliteit van het informatiebeheer een 
bepalende factor (gebruiksgemak). 
Tot slot zijn ook de (on)mogelijkheden van beheersystemen een bepalende factor. De 
gespecialiseerde software zal meestal wel standaarden ondersteunen en dat is de beste garantie dat 
eventuele conversie of migratie later tot de mogelijkheden behoort. Helaas hebben niet alle systemen 
een goede exportmogelijkheid, zodat er toch nog problemen kunnen ontstaan wanneer ze buiten 
gebruik (moeten) worden gesteld. 
Veel informatieobjecten zijn echter opgenomen in maatwerktoepassingen, gericht op de uitvoering van 
het werk. Informatiebeheer staat daar op de achtergrond, zodat goed moet worden gekeken of de 
vastgestelde beheerhandelingen daarin wel mogelijk zijn. Er zijn helaas maar weinig organisaties die 
dergelijke afwegingen maken voordat ze overgaan tot de aanschaf van maatwerktoepassingen. 
 
Samenvatting 
Er moet een risicogerichte opzet als basis dienen voor het in gebruik nemen van systemen waarin 
informatieobjecten worden beheerd. De mate van flexibiliteit, de reikwijdte, het gebruiksgemak en de 
toepassing van erkende standaarden bepalen of een systeem goed beheer uitvoeren kan. 
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4. Ondersteuning 
Het stopt natuurlijk niet bij de bepaling van de scope, communicatie en middelen voor het 
informatiebeheer volgens de archiefwetgeving. De uitwerking in de praktijk hangt af van 
ondersteuning, zoals handhaving en voortdurende verbetering. Dat laatste zal als onderdeel van de 
welbekende PDCA-cyclus vaak wel in beeld zijn, maar het is niet vanzelfsprekend dat overal de juiste 
uitgangspunten worden gehanteerd. Het blijven gebruiken van een risicoweging is cruciaal om de 
kwaliteit van het informatiebeheer op peil te houden. 
Veel organisatie hebben baat bij de inzet van maatjes en coaches, die op de werkvloer hun collega’s 
helpen om invulling te geven aan de beheertaken. Zij helpen om de overgang te maken van het 
traditionele “achteraf” archiveren door collega’s naar het direct zelf in beheer nemen van 
informatieobjecten. De medewerkers die dit soort ondersteuning bieden krijgen helaas niet altijd de 
juiste waardering in de vorm van faciliteiten en/of beloning. Toch zijn ze onmisbaar in de transitie naar 
het nieuwe werken, want ze geven het goede voorbeeld en kunnen vaak achterblijvers “meenemen”. 
Dat heeft doorgaans meer effect dan online uitleg, hulpmiddelen of FAQ’s, hoewel die absoluut nodig 
blijven om de gebruikers verder te helpen. 
Een lastig aspect van de ondersteuning is het meer 
dwingende deel, de handhaving door het management. 
Hoewel positieve prikkels, ze kwamen hiervoor al ter 
sprake, veruit te prefereren zijn, kan soms niet worden 
afgezien van enige dwang. Wanneer medewerkers 
regelmatig de afspraken niet nakomen, moeten ze daarop 
gewezen en soms ook gecorrigeerd worden. De 
argumenten voor het niet volgens de regels werken dienen 
als input voor de voortdurende verbetering van de gekozen 
aanpak. Dat helpt bij de acceptatie van mogelijke 
interventies, omdat de kennelijk ervaren problemen immers 
wel meegewogen worden. De motivatie van medewerkers, 
die cruciaal is voor het beheer, moet voorop blijven staan bij de inzet van handhaving. 
 
Samenvatting 
De uitvoering van informatiebeheer moet worden ondersteund door persoonlijke en digitale hulp, 
handhaving door het management en voortdurende verbetering van de uitgangspunten (PDCA). 
 
Beoordeling 
 
In het afgelopen jaar zijn er weer diverse zaken opgepakt, o.a. naar aanleiding van de aanbevelingen 
uit het vorige jaarverslag. In de navolgende beoordeling wordt aan de hand van vier thema’s daarop 
ingegaan. Deze thema’s dekken in de breedte de meest risicovolle zaken die in de Archiefwet 1995 
worden benoemd en worden doorgaans ook toegepast bij het interbestuurlijk toezicht op gemeenten 
en waterschappen. 
 
Thema 1 : kwaliteitssysteem 
(Archiefregeling artikel 16) 
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Voor alle beheerprocessen moeten er kwaliteitseisen zijn geformuleerd die ook worden gecontroleerd 
op werking en naleving. De provincie Drenthe beschikt nog niet over een volledig werkend 

kwaliteitssysteem, hoewel op onderdelen al wel zaken afdoende 
ingeregeld zijn. Met name de samenhang tussen onderdelen 
ontbreekt nog. 
 Gedurende 2020 werd door Marion Boersma o.a. gewerkt aan 
normenkaders die kunnen helpen bij de verdere invulling van het 
kwaliteitssysteem. Uiteraard werden deze werkzaamheden 
bemoeilijkt door de beperkte contactmogelijkheden, maar het is 
verheugend dat toch voortgang kon worden geboekt. 
De plannen om op dit terrein ook de andere beheereenheden, 
zoals bijvoorbeeld Prolander, te betrekken moesten helaas 
worden uitgesteld. 
 
 

 
 
 
Oordeel: voldoende 
 
Thema 2 : goede, geordende en toegankelijke staat 
(Archiefwet 1995 artikel 3) 
 
Hiervoor werd al beschreven dat dit onderdeel in de Archiefwet 1995 de kern van het beheer vormt. In 
de tekst van de volgend jaar in te voeren Archiefwet 2021 is de goede, geordende en toegankelijke 
staat als belangrijke vereiste gehandhaafd, terwijl het beheer van digitale gegevens daarbij een 
nieuwe, meer specifieke invulling krijgt. 
De aanpak van fysieke archieven is al jaren op niveau. In het verslagjaar werd de bewerking van het 
volgende over te dragen archiefblok voortgezet. Gezien de komende verkorte overbrengingstermijn 
(10 jaar) ligt dat op schema.  
Voor de bewerking van digitale gegevens zijn er opnieuw stappen gezet. Niet alleen werden gegevens 
van afgeronde projecten opgeschoond, maar ook is de beheeromgeving in SharePoint verder verbeterd. 
Steeds meer onderdelen van de provincie vinden een plek in dit systeem. De mogelijkheid tot delen van 
informatie voorkomt veel dubbele opslag, zoals die voorheen eigenlijk altijd wel optrad. 
Aan de uitrol van een zaaksysteem werd verder gewerkt. In het kader van het verplicht op afstand 
werken zijn er diverse maatregelen getroffen om de kwaliteit van stukken te waarborgen en fysieke 
stukken te kunnen afhandelen. 
 
Oordeel: voldoende 
 
Thema 3 : selectie, vernietiging en openbaarmaking 
(Archiefbesluit 1995, hoofdstuk II en III) 
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Ook in 2020 zijn er lijsten van te vervangen fysieke 
archiefbescheiden ter goedkeuring aan de provinciearchivaris 
voorgelegd. Er was geen reden om de voorgestelde vervanging 
aan te passen en deze zijn dus zonder wijziging vastgesteld en 
uitgevoerd. Het is duidelijk te merken dat de hoeveelheid fysieke 
stukken steeds verder afneemt. Met Prolander werd nader over 
aansluiting van hun werkprocessen op het Handboek vervanging, 
zodat ook daar vervanging kan gaan plaatsvinden in 2021. 
Het vernietigen van digitale gegevens is nog steeds niet op orde. 
Wel werd in het verslagjaar weer aandacht besteed aan dit 
proces in de SharePoint omgeving, maar het geringe beheer op 

gegevens buiten de gekende beheersystemen (netwerkschijven, Cloud e.d.) is nog niet veranderd. Op 
het terrein van de selectie kan nog worden gemeld dat er bijzondere aandacht is geweest voor het 
bewaren van extra informatie over de maatregelen in verband met de pandemie. 
In het kader van de openbaarmaking is het verheugend om te kunnen melden dat het project van de 
gezamenlijke Drentse raadpleegschil kon worden afgerond. In 2021 moet het e-depot van het Drents 
Archief daarmee worden uitgerust, zodat openbare gegevens via de schil kunnen worden 
aangeboden. De provincie neemt, samen met de gemeente Emmen, deel aan deze pilot voor 
plaatsing en gebruik van digitale informatie. 
 
Oordeel: voldoende 
 
Thema 4 : beheeromgeving 
(Archiefregeling hoofdstuk 4 en 5) 
 
Voorafgaand aan de wettelijke overbrenging na twintig jaar worden de fysieke archiefbescheiden op 
verschillende plaatsen bewaard. De nog in gebruik zijnde dossiers, het dynamische archief, zijn 
geplaatst in de voormalige archiefruimte in de kelder aan de achterzijde van het gebouw. 
Vanwege de beperkte toegankelijkheid van het provinciehuis konden gegevens over de temperatuur 
en luchtvochtigheid van de ruimte niet tijdig worden uitgelezen en heeft de apparatuur ook maar 
beperkt kunnen werken. 

Voor de blijvende bewaring van digitale gegevens is een speciaal ingerichte beheeromgeving nodig, 
het zogenaamde e-depot. Voor 2021 is een pilot met het e-depot van het Drents Archief voorzien, 
waarin zal worden getest in hoeverre provinciale bestanden daarin kunnen worden beheerd. 
In het verslagjaar werd in gezamenlijkheid gekeken naar wat marktpartijen als e-depot aanbieden en 
hoe dat aansluit op de met Drentse gemeenten besproken uitgangspunten daarvoor. Mede op basis 
daarvan wordt door het Drents Archief een eigen e-depot ingericht. De gezamenlijke Drentse 
raadpleegschil is een belangrijk onderdeel voor het e-depot, omdat daarmee de toegang voor 
iedereen buiten de eigen organisatie wordt geregeld. Duurzaam beheer zonder die publiekstoegang is 
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onvoorstelbaar, omdat de reden voor bewaring met de tijd verschuift naar onderzoekers buiten de 
eigen organisatie. 
 
Oordeel: voldoende 
 
Voortgang  
 
Allereerst zal aan de hand van de aanbevelingen uit het vorige verslagjaar nog worden ingegaan op 
de huidige stand van zaken. 
 
Ad 1 kwaliteitssysteem 
Hiervoor werd al ingegaan op de werkzaamheden voor het kwaliteitssysteem. Er wordt steeds meer 
duidelijk, maar van een echt systeem is nog steeds geen sprake. De omstandigheden hebben wat dat 
betreft voor vertraging gezorgd. Via het door concern control opgezette gezamenlijke derdelijns 
toezicht wordt in de gehele organisatie ingestoken op een risicogerichte aanpak en dat kan in 2021 
een extra impuls geven aan de uitrol van een volwaardig kwaliteitssysteem. 
 
Ad 2 cultuuromslag 
De cultuuromslag blijft een lastig onderdeel en in het verslagjaar kon daar helaas minder aan gedaan 
worden. Het noodgedwongen en onder tijdsdruk zoeken naar uitgangpunten, voorschriften en 
middelen voor het werken op afstand zijn daar een belangrijke oorzaak van. Wel is duidelijk gebleken 
dat goed beheer meer dan ooit noodzakelijk is en daarvan kan in 2021 gebruik gemaakt worden.  
 
Ad 3 inventarisatie 
Voor zover dat mogelijk is werd gestaag verder gewerkt aan het overzicht van informatieobjecten en 
het beheer dat daarop wordt gepleegd. In het kader van de al gememoreerde risicogerichte aanpak 
die via het derdelijns toezicht wordt uitgerold zal daar nog wel de nodige uitwerking bij moeten komen. 
 
Ad 4 opslagcapaciteit 
De capaciteit voor het bewaren van fysieke archieven is ter sprake gebracht, maar dat heeft niet 
geleid tot werkbare oplossingen. Het inrichten van een eigen provinciale opslag bij het museumdepot 
lijkt niet goed mogelijk en het samen optrekken met andere decentrale overheden zal afhangen van de 
vorderingen die het Drents Archief op dat terrein boekt. 
 
Ad 5 e-depotomgeving 
De vorderingen kwamen hiervoor al ter sprake. Zo het nu lijkt zal de provincie in 2021 de beschikking 
krijgen over een digitale bewaaromgeving in een e-depot bij het Drents Archief. Vooralsnog gebeurt 
dat in een pilot, maar binnen de looptijd van drie jaar kan die omgezet worden in een vaste verbinding. 
Hiervoor zal nog een overeenkomst moeten worden gesloten. 
 
Zeker gezien het bijzondere karakter van 2020 kan met tevredenheid worden teruggekeken naar de 
uitvoering van werkzaamheden op het terrein van de archiefwetgeving. In 2021 kan hopelijk in meer 
direct contact verder worden gewerkt op de ingeslagen weg. 
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Aanbevelingen 
 
Op basis van het voorgaande en ontwikkelingen binnen het werkveld kunnen de volgende 
aanbevelingen worden gedaan tot verdere verbetering van het door de archiefwetgeving vereiste 
informatiebeheer. Deze sluiten nauw aan op de aanbevelingen uit het voorgaande jaarverslag. 
 

1) Werk de kwaliteitseisen aan de hand van een risicoweging stapsgewijs verder uit tot een 
werkend PDCA-systeem, waarbij in elk geval regulier op vaste punten wordt gemeten in welke 
mate wordt voldaan. Zoek hierbij aansluiting bij andere aspecten van governance. 

 
2) Probeer bij de invoering van de nieuwe werkplek ook de cultuuromslag in het beheer te laten 

landen. Het ondersteunen van de gewenste omslag zal daarbij een meer reguliere plek 
moeten krijgen binnen de werkomgeving, zoals beschreven in de inleiding van dit jaarverslag. 

 
3) Maak het overzicht van beheerde informatieobjecten bij de provincie af en koppel dat aan een 

risicogerichte aanpak. Besteed hierbij ook aandacht aan de verschillende informatiekanalen. 
Zoek de verbinding voor die aanpak, zodat de risico’s vanuit de archiefwetgeving ook 
daadwerkelijk tot beter beheer op de werkvloer gaan leiden. 

 
4) Probeer zoveel mogelijk digitale beheerprocessen onder controle te brengen van één centraal 

beheersysteem en benut daarbij de voordelen van het zaakgericht werken. Neem de 
aansluiting op een e-depot in een vroeg stadium mee. 

 
5) Sorteer zoveel mogelijk voor op de te verwachten wettelijke aanpassingen, waaronder de 

vervroegde overbrenging en eerdere openbaarmaking, en trek daarbij gezamenlijk op met 
andere spelers op het terrein van informatiebeheer. Probeer organisatie breed by design 
zoveel mogelijk in te regelen, bijvoorbeeld qua aspecten van bewaring en privacy. 

 
Overige werkzaamheden van de archivaris  
 
In het verslagjaar heeft de provinciearchivaris actief deelgenomen aan onlineactiviteiten van KVAN/ 
BRAIN, waar de belangen van archiefbeheerders worden behartigd. De provincie is lid van BRAIN en 
de archivaris op persoonlijke titel lid van KVAN. In december werd tot de fusie van BRAIN met KVAN 

besloten.  
In het Landelijk Overleg Provinciale Archiefinspecteurs 
(LOPAI) werd met de andere provinciale 
vertegenwoordigers online meegedacht over de invulling 
van het Interbestuurlijk archieftoezicht. Namens LOPAI 
had de provinciearchivaris zitting in de NEN-commissie 
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38004611 (informatie- en archiefmanagement). In deze commissie van het Nederlands normalisatie-
instituut wordt gewerkt aan de normering van archiveringsprocessen. Er was daarbij vooral aandacht 
voor metagegevens, beheersystemen en vertaling van internationale normeringen naar de 
Nederlandse praktijk. 
De archivaris had namens alle provincies zitting in de klankbordgroep Bewaren bij de bron, waar de 
eisen van de Archiefwet 2021 met betrekking tot duurzame bewaring nader zijn gedefinieerd. In 2021 
zal dit nog moeten worden uitgewerkt tot een werkbare opzet in het toezicht van Gedeputeerde Staten 
op gemeenten en waterschappen. 
Voor de drie noordelijke provincies is Memorix Archieven Light, het pakket dat de basis vormt voor de 
archieftoegangen op het Drents-, Fries- en Groninger Archiefnet, onderhouden. In het verslagjaar is 
ondersteuning geboden aan verschillende deelnemende gemeenten in de noordelijke provincies. 
Met het Team Documenten was er op regelmatige basis overleg, o.a. over de in SharePoint opgezette 

beheermogelijkheden. Bij het volgen van externe ontwikkelingen werd vaak gezamenlijk opgetrokken. 
Met de cultuurambtenaar was er overleg over de relatie met het Drents Archief. Daarbij werd onder 
andere de verlenging van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) en het terugtreden van het Rijk uit 
de gemeenschappelijke regeling in 2024 besproken. De aangepaste DVO werd in november door 
Gedeputeerde Staten goedgekeurd. 
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Gedurende het verslagjaar waren er ook andere 
onlinebijeenkomsten waar de archivaris bij aanwezig was, 
zoals over e-depots, selectie/vernietiging en toegang. Het 
landelijke digitale Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA) 
werd actief gevolgd in de platforms Toegang tot data, e-
depot, Informatiehuishouding Overheden, Toezicht, 
Juridische vraagstukken en de Archiefwiki. Op 10 september 

werd voor de VNG en KIA een fysieke (!) bijeenkomst onder de titel Informatiebeheer NU! voor 
Drentse gemeenten mogelijk gemaakt. In de Statenzaal kwamen onder andere de nieuwe 
metagegevens standaard MDTO en het kwaliteitssysteem KIDO ter sprake. 
 

 
De bijeenkomst op 10 september in de Statenzaal, met anderhalve meter afstand. In het midden dhr. 
Kees Groeneveld, die namens de VNG op KIDO inging. Links gespreksleider Alice Strating van KIA. 
 
Beheer van overgebrachte archiefbescheiden 
 
Het beheer van de overgebrachte archiefbescheiden van de provincie Drenthe gebeurde onder 
verantwoordelijkheid van de archivaris bij het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Drents Archief. 
Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst (DVO) vastgesteld, waarin de onderlinge relaties nader 
zijn uitgewerkt. Daarin zijn prestatie-indicatoren vastgesteld, waarover het volgende is te melden. 
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1. Er is geen verandering opgetreden in het aantal voor de provincie beheerde archiefbestanden. 

Dat zijn er 34, met in totaal 34.929 inventarisnummers. 
 
2. Het Drents Audiovisueel Archief (DAVA), dat mede op initiatief van de provincie is ontstaan en 

zodoende ook wordt ondersteund, werd in het verslagjaar verder uitgebreid.  Het DAVA is de 
enige plek in de provincie waar dergelijke archieven professioneel kunnen worden ontsloten en 
beheerd. Alle afbeeldingen waren op de computers in de Digilounge te raadplegen, maar 
slechts een klein deel hiervan ook via internet. Vanwege de AVG en jurisprudentie over het 
auteursrecht zijn er veel afbeeldingen offline gezet, maar op de website worden bezoekers wel 
doorverwezen naar de Digilounge. 

 
3. De aanwezige provinciale archiefbescheiden werden in het verslagjaar 263 maal aangevraagd 

door 43 individuele bezoekers. Deze aantallen liggen lager dan in 2019, maar gezien de 
(noodgedwongen) beperktere dienstverlening was dat ook te verwachten. In het navolgende 
overzicht is te zien hoe de verdeling over verschillende archiefbestanden was. De archieven 
van de Gouverneur, later Commissaris van de Koningin, zijn daarin opgenomen. Hoewel die 
deels onder het beheer van het Rijk vallen, valt dat onderscheid vrijwel niet te maken. Dat wordt 
veroorzaakt door het feit dat de behandeling van rijks- als provinciale taken soms door elkaar 
lopen binnen één inventarisnummer. 
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Nr. Archief 
Aantal  

Aanvragen bezoeken bezoekers 
028 Provinciaal Museum van Drenthe 28 3 2 
029 Provinciale Waterstaat 6 4 2 
031 Gedeputeerde Staten 57 13 5 
048 Kabinet van de Gouverneur in Drenthe 37 18 5 
196 Centrale Ver. voor den Opbouw van Drenthe 3 2 2 
585 Verzameling van losse publicaties, plakkaten e.d. 5 1 1 

913 
Archief van de afdeling Monumentenzorg van de provincie Drenthe 
(1942) 1954 - 1987 (1990) 5 5 5 

914 
Archief Provinciale Plancommissie Drenthe, (1954) 1956-1980 Voorheen 
Provinciale Commissie Ontwikkelingsgebieden Drenthe 9 2 2 

923 Bestuursarchief provincie Drenthe 81 11 10 
924 Provinciale Waterstaat Drenthe 19 5 4 
951 Kabinet v/d Commissaris v/d Koningin in Drenthe 2 2 2 
955 Tekeningen Provinciale monumentenzorg 11 3 3 
Totaal   263 69 43 
 

4. In het verslagjaar zijn weer de gebruikelijke controles op de materiële staat van de beheerde 
archieven uitgevoerd. De depots zijn zesmaal opgeruimd en schoongemaakt en iedere maand 
werd via het collectiebehoudsplan een bestandsopname uitgevoerd. Daarnaast werden ook alle 
aangevraagde archiefbescheiden gecontroleerd voor en na gebruik in de studiezaal. 
De herverpakking van sommige, vroeger met verkeerde materialen verzorgde provinciale 
archieven werd in het verslagjaar volgens plan voortgezet. Het zal nog enige tijd duren voordat 
dit project volledig is afgerond. 

 
5. De archiefbewaarplaats, waar alle stukken opgeborgen zijn, wordt voortdurend gecontroleerd 

op de juiste temperatuur en relatieve vochtigheid. Met het PRIVA-systeem gebeurt dit 24 uur 
per dag. Tweemaal per jaar worden de filters in het systeem van de luchtbehandeling 
vervangen. 

 
6. Ook in 2020 zijn, net als in voorgaande jaren, ongeveer 450 uren aan depot- en materieel 

beheer besteed en daarnaast rond de 50 uren voor monitoring van de 
luchtbehandelingsinstallatie ingezet. 

 
In het verslagjaar was er een personele wisseling bij het Drents Archief. Als gevolg daarvan zijn de 
taken van rijks- en gemeentearchivaris bij de nieuwe medewerker Dirk Jan Dolfing belegd. In het 
najaar kon online voor het eerst met hem kennis worden gemaakt, zodat het reguliere overleg tussen 
provincie- en rijksarchivaris niet plaatsvond. Dit wordt in 2021 weer opgepakt. 
De dienstverleningsovereenkomst (DVO) is gedurende het jaar verschillende malen besproken, omdat 
er een geplande evaluatie plaatsvond. In onderling overleg werd een geactualiseerde versie in 
november door beide partijen ondertekend. Deze zal in werking treden per 1 januari 2021. 
 
In 2020 heeft opnieuw regelmatig overleg tussen de provinciearchivaris en het Drents archief 
plaatsgevonden over het realiseren van een e-depot. De DVO regelt al het beheer van fysieke 
archieven, maar in het e-depot zouden ook de digitale archiefbescheiden kunnen worden beheerd. 
Dit heeft geresulteerd in afspraken over een gezamenlijk en meerjarig pilotproject, waarin ook de 
gemeentes Emmen en Meppel gaan deelnemen. Het Drents Archief zal in 2021 een toepassing voor 
het inrichten van een e-depot aanschaffen en het beheer gaan vormgeven. De partners sluiten voor 
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hun pilot een DVO af voor drie jaar gebruik van de voorziening. Hierna kan worden besloten tot 
definitieve aansluiting bij het gerealiseerde e-depot. 
 
De plaatsing van de toegangen op provinciale archieven via het Drents Archiefnet en de gewenste 
digitale toegang op het Gouverneursarchief konden helaas in 2020 niet verder worden opgepakt. 
Wellicht dat in 2021 kan worden gekeken naar mogelijkheden om hieraan invulling te geven. 
 
De beperkte ruimte in de depots van het Drents Archief in Assen was ook in 2020 een punt van 
aandacht. Als gevolg hiervan kunnen o.a. fysieke archieven van de provincie, die nu nog in de 
archiefruimte van het provinciehuis staan, niet worden overgebracht. Het Drents Archief is bezig met 
het zoeken naar een oplossing voor dit probleem. 
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4. Investeringsagenda voortgang projecten 
 
1. Mooie steden en dorpen 
 
Ruimtelijke kwaliteit 

Wat willen we bereiken 
Drenthe heeft mooie steden en dorpen. Die zijn altijd in ontwikkeling. Soms heeft een bebouwde 
omgeving een kwaliteitsimpuls nodig. De provincie wil hier een bijdrage aan leveren, door 
verpauperde of verpauperende situaties aan te pakken en door gestagneerde projecten los te trekken. 

Regeling 
In mei 2017 hebben Provinciale Staten ingestemd met de Regeling Herstructureringsfonds Ruimtelijke 
Kwaliteit, ten laste van de investeringsagenda. Iedereen kon voor deze regeling een aanvraag 
indienen. De eigen bijdrage diende tenminste 50 procent te zijn. De subsidiehoogte bedroeg maximaal 
€ 250.000,--. De projecten moesten voldoen aan een aantal randvoorwaarden, te weten: 
duurzaamheid, leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en cofinanciering.  

Doel 
Met een ondersteuning vanuit het Herstructureringsfonds wilde de provincie bereiken dat een locatie 
een impuls krijgt die positief uitstraalt naar de directe omgeving. Doel was tevens om verrommeling en 
verpaupering van kernen tegen te gaan en om gestagneerde projecten los te trekken. 
 
Dit is gerealiseerd door met nieuwbouw, verbouw, functieverandering of sloop de ruimtelijke kwaliteit 
te vergroten. De regeling was beperkt tot de bebouwde kom. Centrumgebieden die onder de werking 
vallen van het Binnenstadfonds en bedrijventerreinen vielen niet onder de regeling.   
 
Financiën 
Vanuit de investeringsagenda was € 5.150.000,-- beschikbaar. Hierbij kwam een investeringsbedrag 
van tenminste dezelfde omvang als investering door de aanvragers. In de praktijk lag het bedrag vele 
malen hoger, omdat de provinciale bijdrage vaak een betrekkelijk klein deel van de totale 
investeringen was. 
 
Samen 
Het initiatief voor het indienen van projecten lag bij externe partijen. Dat konden gemeenten, 
particulieren en bijvoorbeeld woningcorporaties zijn. Stakeholders waren vaak gemeenten die 
planologisch en vergunning-technisch aan de lat staan en soms ook een financiële bijdrage leverden. 
De provincie dacht mee en faciliteerde in het stadium voorafgaand aan de aanvraag, beoordeelde de 
aanvragen voor de regeling en kende de subsidiebijdragen toe. De provincie had hierin dus de rol van 
facilitator, het initiatief voor de projecten lag bij publieke en private partijen. 
 
Resultaten 
Per 3 juli 2019 is de regeling gesloten voor nieuwe aanvragen omdat de totale omvang van de op dat 
moment ingediende aanvragen het beschikbare budget oversteeg. Begin 2020 zijn de laatste 2 
aanvragen gehonoreerd op grond van de regeling: De Kromme Elleboog, Meppel en Hunebedcity, 
Borger.  
In totaal (2017-2020) is daarmee een bedrag van € 3.955.778,-- aan subsidies toegekend op een 
totale projectomvang van ruim € 60.00.000,--. Voor het jaar 2020 gaat het om € 500.000,-- voor 2 
projecten met een totale omvang van € 19.637.277,--.  
Daarnaast hebben uw Staten eind mei 2019 besloten uit het budget Herstructurering Ruimtelijke 
Kwaliteit € 1.000.000,-- te reserveren voor de centrumontwikkeling Zuidlaren (Statenstuk 2019-872). 
De gemeente Tynaarlo is nu in de gelegenheid gesteld om tot uiterlijk 31 december 2021 met een 
uitgewerkt plan te komen tot besteding van deze middelen. 
Na verwerking van alle aanvragen is een restantbudget over van bijna €194.000,-, mede doordat één 
van de op 3 juli 2019 voorliggende aanvragen niet is gehonoreerd. Bij de derde actualisatie van de 
investeringsagenda is dit bedrag teruggestort in de reserve investeringsagenda.   
 
Projecten 2020 
Enkele revitaliseringsprojecten die in 2020 dankzij de regeling zijn uitgevoerd: 
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• De Kromme Elleboog, Meppel  
• Hunebedcity, Borger 

 
 
Duurzaamheid 
Een goede score op duurzaamheid, energetisch en bouw-fysisch, leverde bij een aanvraag extra 
punten op. De systematiek was zodanig dat wanneer op dit aspect de inspanningen niet groter zijn 
dan de minimale wettelijke eis, er geen punten konden worden gescoord. In de praktijk betekende dit 
dat aanvragers veelal extra inspanningen leverden, meestal in de vorm van extra zonnepanelen, 
warmtepompen en dergelijke. Op die manier bevorderde de regeling het meer doen dan wettelijk 
vereist is op het vlak van duurzaamheid. 
 
Werkgelegenheid 
Het ging in alle gevallen om bouwprojecten. Dat betekent dat er een behoorlijke tijdelijke 
werkgelegenheid gegenereerd is in aanloop en tijdens het bouwproces. Dit is echter moeilijk te 
kwantificeren. Het feit dat projecten doorgang vonden dankzij een bijdrage of beter van kwaliteit 
worden, draagt bij aan de werkgelegenheid.  
 
Sociale cohesie 
De regeling droeg ertoe bij dat bepaalde maatschappelijke functies zich hebben kunnen vestigen of 
handhaven en dat niet altijd werd gekozen voor de meest profijtelijke invulling. Dit hielp om belangrijke 
functies te behouden en dat kwam de sociale cohesie ten goede. Juist vanwege de voorwaarde dat 
bijdragen bedoeld waren voor projecten die het pand en het perceel overstegen, trad er een positief 
effect op voor de omgeving. Die omgeving en de ruimtelijke kwaliteit knapten ervan op.  
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2. Omgeving van de luchthaven  
 
Inleiding 
 
Wat willen we bereiken 
In 2014 is in de ‘Ontwikkelvisie luchthavenomgeving’ de strategie geschetst voor ruimtelijk-
economische versterking van het gebied van De Punt tot aan het dorp Eelde, met als belangrijke 
economische aanjagers in het gebied Flora Holland en Groningen Airport Eelde. De ambitie van de 
visie is de kansen van de omgeving van Groningen Airport Eelde als unieke vestigingslocatie in 
Noord-Nederland, vanwege de luchthaven, de bereikbaarheid en het vijfsterrenlandschap, te benutten. 
In 2016 zijn vanuit de Investeringsagenda middelen beschikbaar gesteld voor het investeringskader 
voor het gebied.  
 
Doel 
Doel van de provincie is om meer reuring, bedrijvigheid en verdiencapaciteit op en rondom de 
luchthaven te creëren, door te investeren in de verbetering van vestigingsfactoren. Bestaande functies 
in het gebied worden gecombineerd met nieuwe ideeën en netwerken, waardoor, aanvullend op de 
luchthavenfunctie, waarde wordt gegenereerd voor de regio. De investering komt toe aan vier 
'majeure titels': 
 

- Energielandgoed: verduurzaming bebouwde omgeving, realisatie zonnepark, toepassing van 
waterstof. 

- Logistieke hub: doorontwikkeling logistieke functie rond de locatie Flora Holland. 
- Kwaliteitsimpuls gebied: verbeteren verkeersveiligheid en bereikbaarheid, herbestemming 

vastgoed, kwaliteitsimpuls bedrijventerreinen. 
- Doorontwikkeling visie: faciliteren broedplaats voor bedrijfseconomische en ruimtelijke ideeën. 

 
Het resultaat van de inspanningen moet leiden tot een versterking van het vestigingsklimaat. 
 
Rol van de provincie 
De provincie is gebiedsregisseur van de regio en zet het zich vanuit die rol in voor ruimtelijk-
economische ontwikkeling van de luchthavenomgeving. 
 
Per onderdeel lopen verschillende projecten met hun eigen samenstelling van belanghebbenden. De 
rol van de provincie kan per onderdeel en project verschillen: initiator, uitvoerder, subsidieverstrekker, 
deelnemer. 
 
Financiën 
Voor de ruimtelijk-economische structuurversterking van de luchthavenomgeving investeert de 
provincie € 8,2 miljoen in het gebied. Hiervan komt € 5,25 miljoen uit de investeringsagenda en € 2,95 
miljoen uit provinciale middelen voor Verkeer & Vervoer, Economie, Energie en Cultuur. Met de 
financiële impuls wil de provincie financiering van derden loskrijgen met een factor 3 tot 4 van de 
provinciale investering. 
  
Samen 
Er wordt bij de ontwikkeling van de luchthaven eendrachtig samengewerkt tussen overheden, 
kennisinstellingen en marktpartijen. 
 
  



102 
 

Evaluatie 
 
Terugblik 
In de ontwikkeling van de luchthavenomgeving worden initiatieven en plannen van instellingen en 
ondernemers, voor zover passend binnen de kaders van de provinciale en gemeentelijke 
structuurvisie, ondersteund. De meerwaarde voor economie, energie, natuur, duurzaamheid en 
mobiliteit staan daarbij centraal. 
 
In de beginperiode is hard gewerkt aan plannen voor verbetering van fysieke infrastructuur, 
bijvoorbeeld de ontsluiting van het gebied en de bedrijventerreinen De Punt en GAE. In deze periode 
heeft ook het landgoed Vosbergen een opknapbeurt gekregen. Daarnaast zijn de plannen voor de 
zonneakker Groningen Airport Eelde uitgewerkt. Met Flora Holland is nagedacht over duurzaamheid 
en het versterken van de logistieke functie van de locatie in het kader van de stadsdistributie voor 
Groningen. Het toekomstperspectief dat GAE in die tijd geboden werd, had een positief effect op de 
aantrekkingskracht van het gebied voor initiatiefnemers. Provincie Drenthe heeft de voormalige 
Rijksluchtvaartschool overgenomen en is begonnen met het plan voor herbestemming van de 
RLS1957. 
 
In 2017 en 2018 lag het karakter meer op het selectief toevoegen van kennisnetwerken in het gebied, 
in de vorm van ‘hubs’ en ‘labs’. Zo is met de Hanzehogeschool Groningen het ‘Living Lab’ opgericht 
waarin de kennisinstelling onderzoek en advies organiseert rond vraagstukken uit het gebied. Voor de 
locatie Flora Holland is de ‘Logistieke Hub’ opgericht met als doel initiatieven voor verduurzaming van 
stadlogistiek tot ontwikkeling te brengen. Het ‘Fieldlab Logistiek’ van de Rijksuniversiteit Groningen 
speelde hierbij een belangrijk rol als kennisbasis. Samen met Groningen Airport Eelde en andere 
regionale partners is de ‘Drone Hub GAE’ opgezet. Het Ministerie heeft GAE een uitzonderingspositie 
gegeven om te kunnen werken aan dronetesten in het gecontroleerde luchtruim. Met steun van 
Europese middelen is de stichting opgericht. In deze periode is ook de eerste bedrijfsruimte in de 
RLS1957 gerealiseerd en verhuurd. 
 
In de laatste twee jaar is het zonnedak van Flora Holland (1 MW) en het zonnepark GAE (22 MW) 
gerealiseerd en is de renovatie van de drie panden van de RLS1957 afgerond. In het voormalige 
hoofdgebouw en lesgebouw zijn 22 kantoorunits gerealiseerd en in gebruik. Het voormalige internaat 
heeft ruimte voor 15 kantoorunits. Daarnaast wordt de RLS1957 gebruikt als event- en 
vergaderlocatie. Samen met GAE wordt een aanpassing van het bestemmingsplan voorbereid om 
nieuwe ontwikkelingen voor de luchthaven in te kunnen passen. Ook wordt nagedacht over de 
verbinding van kennisinstellingen aan de opgave voor verduurzaming van de luchthaven en rol van de 
luchthaven op basis van de nieuwe Luchtvaartnota van het Rijk. In deze periode is ook de locatie 
Scheepswerf in beeld gekomen voor ontwikkeling als gevolg van het initiatief van de nieuwe eigenaar 
en de plannen voor een doorfietsroute langs het Willemskanaal. 
 
Resultaten  
De verbetering van de aantrekkingskracht van het gebied is merkbaar in de bereidheid van 
ondernemingen om zich in het gebied te vestigen. Er zijn dertig nieuwe bedrijven neergestreken in de 
RLS1957. De bedrijven zijn actief in de sectoren drones, luchtvaart, energie, zakelijke dienstverlening 
en creatieve industrie. Ongeveer 20% zijn startende ondernemingen. De kantoortoren Mach 5, op de 
locatie Groningen Airport Eelde is bijna geheel verhuurd aan bedrijven. Op de locatie Flora Holland is 
nog beperkt ruimte beschikbaar.  
 
In 2016 is een investeringskader opgesteld voor de periode tot 2020. Mede door de provincie is 
daarmee gerealiseerd: 
- De oprichting van kenniscentra Living Lab en Field Lab Logistiek. 
- Een logistieke functie voor de locatie Flora Holland. 
- Verbetering doorstroming Lange Zware Voertuigen op de locatie Flora Holland. 
- Het behoud van de voormalige Rijksluchtvaartschool. 
- Vijfduizend vierkante meter kantoor- en evenementruimte voor de locatie Groningen Airport Eelde. 
- Nieuwvestiging van bedrijven in het gebied. 
- Verbeteringen in de gemeentelijke infrastructuur voor de Burg. J.G. Legroweg. 
- Landschappelijke verbetering van het landgoed Vosbergen. 
- Ministeriële aanwijzing van Groningen Airport Eelde als ‘droneluchthaven’. 
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- Oprichting van de Drone Hub Groningen Airport Eelde, een netwerkorganisatie voor drone 
toepassing. 

- De realisatie van een zonnepark van 16 hectare voor de locatie Groningen Airport Eelde. 
- De realisatie van PV-installaties op de locaties Flora Holland en Groningen Airport Eelde. 
 
Financieel 
Vanuit EC, VV, Energie, Cultuur en de investeringsagenda van het vorige College is in totaal € 8,2 
miljoen euro beschikbaar gesteld. Daarvan is ongeveer € 3,3 mln. (40%) geïnvesteerd. De 
onderbesteding van 60% is verklaarbaar. De volgende factoren spelen daar in een rol: 
- Financiering van derden: doel van het investeringskader was geld van derden op te halen, 

minimaal 50% op individueel niveau en meer op programmaniveau. Naast het zonnepark, is met 
name voor logistieke en innovatieprojecten meer financiering opgehaald van derden waardoor 
onze bijdrage lager uitvalt. 

- Nog geen geschikte investeerder: doel van het investeringskader was om kansen te benutten. 
Daarvoor is minimaal een tweede partij nodig die wil investeren. Buiten een aantal start-ups zijn er 
nog geen grote investeerders aangetrokken.  

- Planvorming kost meer tijd: doel van het investeringskader was om kwaliteit toe te voegen aan het 
gebied. De planvorming over het benutten van het terrein van GAE en de herinrichting van de 
Burg. J.G. Legroweg kost meer tijd.  

 
Effecten  
 
Multiplier 
De multiplier van 3 á 4 is ruimschoots gehaald. Dat is voornamelijk de consequentie van de 
investering van in totaal 23 mln. in zonne-energie in het gebied. Als deze investering buiten 
beschouwing wordt gelaten is er nog steeds sprake van een multiplier van 2 á 3. Dit betreft 
investeringen van bedrijven en instellingen in vestiging in het gebied en bijdragen van derden aan 
projecten op het gebied van kennisontwikkeling, logistiek en openbare inrichting. 
 
Duurzaamheid 
Met de realisatie van installaties voor zon-energie wordt een substantiële bijdrage geleverd aan de 
opwekking van groene energie. Waar mogelijk wordt geïnvesteerd in verduurzaming van de 
bebouwde omgeving. Daarnaast wordt geïnvesteerd in het vergroenen van de `first-last mile 
distributie’ in stad en regio vanaf de locatie Flora Holland. 
 
Werkgelegenheid 
De herontwikkeling van de Rijksluchtvaartschool heeft geleid tot nieuwe vestiging van bedrijven. De 
bedrijven zijn deels startend en deels ‘opschalend’. Dat betekent dat de werkgelegenheid zowel door 
de vestiging als door de ontwikkeling van de bedrijven in directe zin is toegenomen. Ook de 
ontwikkeling van de Logistieke Hub heeft geleid tot nieuwe werkgelegenheid. Indirecte 
werkgelegenheid is er als gevolg van de projecten die in het kader van het programma worden 
uitgevoerd.      
 
Bereikbaarheid 
De verbetering van de bereikbaarheid betreft voornamelijk de herinrichting van de ontsluiting van 
bedrijventerrein De Punt en het voorterrein van de luchthaven. De logistieke hub levert een bijdrage 
aan de bereikbaarheid door de stadslogistiek van de stad Groningen te verbeteren. 
 
Doorkijk 
In de afgelopen vier jaar is veel gebeurd en is zeker positief bijgedragen aan de kwaliteit en 
aantrekkelijkheid van het gebied. In 2020, het jaar van COVID-19, is de luchthaven helaas stilgevallen. 
Tegelijkertijd is in deze periode de interesse in vastgoed en ontwikkeling weinig veranderd. Er zijn 
weliswaar bedrijven vertrokken en initiatieven op pauze, maar daarvoor in de plaats hebben ook weer 
nieuwe zich gemeld. We zien dat graag als een indicatie van een blijvende aantrekkingskracht van het 
gebied. 
 
Ook in de huidige periode is het de bedoeling om te blijven bijdragen aan de ontwikkeling van het 
gebied. In het coalitieakkoord Drenthe, mooi voor elkaar! (2019-2023) is aangegeven de (landzijdige) 
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ontwikkeling van de omgeving van het vliegveld verder te stimuleren. Het doel is en blijft 
(bedrijfs)economische ontwikkeling (investering en banen) in het gebied te faciliteren. 
 
In de eerste plaats zijn er de afspraken uit het verleden die nog afgerond moeten worden, te weten: 
- De realisatie van SDE-gunning voor zon op dak. 
- De herinrichting van een deel van het voorterrein van de luchthaven voor langzaam verkeer. 
- De exploitatie en verkoop van de RLS1957. 
 
Daarnaast zijn er ontwikkelingen die naar verwachting binnenkort tot realisatie komen: 
- GAE is een bestemmingswijzigingsprocedure gestart voor de economische ontwikkeling van een 

deel van het terrein. 
- Er zijn plannen voor vestiging van een innovatie- en opleidingscluster gerelateerd aan de opgave 

voor innovatie en duurzaamheid van de luchthaven. 
- De realisatie van de Doorfietsroute wordt in samenhang met de ontwikkeling van de Scheepswerf 

uitgewerkt. 
 
Tot slot valt het te verwachten dat in de komende periode zich nieuwe ontwikkelingen aandienen. We 
reserveren de resterende middelen voor de huidige bestuursperiode. 
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3. Op fietse  
 
Wat willen we bereiken 
Drenthe heeft de ambitie om dé vrijetijdsprovincie en fietsprovincie van Nederland te zijn. Dit streven 
is onderdeel van het collegeakkoord. Het levert werkgelegenheid op in de recreatieve sector en draagt 
bij aan de mobiliteitsinfrastructuur. Hiervoor was het nodig om het huidige fietspadennetwerk in de 
provincie te verbeteren, uit te breiden en aan te passen op de wensen van de recreatieve en sportieve 
fietser. Er wordt hard en enthousiast aan gewerkt: Op fietse! 
 
Doel 
Om haar ambities waar te maken, heeft de provincie het project `Kwaliteitsimpuls Optimaal 
Fietsnetwerk’ gelanceerd. Het project valt binnen het deelprogramma Op Fietse, dat onderdeel is van 
het Programma Vrijetijdseconomie en Fietsen. Het richt zich op het optimaliseren van het fietsnetwerk 
in Drenthe. Meer fietsgebruik leidt tot meer bestedingen en meer werkgelegenheid in de recreatieve 
sector. Daarnaast ligt er een belangrijke relatie met gezondheid door het verhogen van fietsmobiliteit. 
 
Aanpak: 
 

• Het verbeteren van fietspaden 
• Het realiseren van themaroutes 
• Route informatie 
• Arrangementen en fietsvoorzieningen, gekoppeld aan horeca en bezienswaardigheden  
• Vergroten attractiewaarde met innovaties en beleving  

 
Financiën 
De investeringen in het kader van het project ‘Op fietse’ bedragen € 6,75 mln. Hiervan is de financiële 
dekking als volgt geregeld: De Investeringsagenda € 6,05 miljoen en activeren investering fietspad 
VAM-berg € 0,7 mln.  
De middelen uit de Investeringsagenda worden vooral ingezet als cofinanciering. De gelden van de 
provincie in de Kwaliteitsimpuls zijn opgesplitst in een subsidieregeling infrastructuur van ruim € 3 
miljoen en een subsidieregeling voor fietsbeleving, voorzieningen en innovatie van € 3 miljoen. 
Initiatiefnemers dienen aanvragen voor subsidies voor projecten rechtstreeks in bij de provincie.  
 
Multiplier 
Voor de twee subsidieregelingen geldt de cofinancieringsafspraak van één derde bijdrage door de 
provincie en twee derde door andere partijen. Er wordt vanuit gegaan dat cofinanciering leidt tot een 
multiplier van circa € 15 miljoen, bovenop de gelden uit de Investeringsagenda. 
  
Samen 
De provincie werkt intensief samen met gemeenten, het recreatieschap Drenthe, Marketing Drenthe, 
Sport Drenthe en natuurorganisaties. We zijn actief in het informeren, stimuleren en verbinden van 
initiatieven. De gelden worden voor het grootste deel geïnvesteerd in initiatieven van derden zoals 
terreineigenaren, gemeenten en ondernemers. 
 
Resultaten 
in 2016 is € 268.000,-- geïnvesteerd in fietsprojecten door de provincie. In 2017 is € 2,2 miljoen en 
2018 is € 1,70 miljoen geïnvesteerd in fietsprojecten. In 2019 is circa € 2,0 miljoen aan 
subsidiebijdragen toegekend. Daarnaast is gedurende de periode 2017- 2019  € 0,7 miljoen 
geïnvesteerd in het realiseren van fiets- en wandelpaden op de VAM-berg. 
 
De laatste subsidies vanuit deze kwaliteitsimpuls zijn eind 2019 toegekend, deze projecten zijn in 
2020 afgerond en enkel projecten worden begin 2021 afgerond en afgesloten. Het programma Op 
Fietse is beëindigd en activiteiten krijgen veelal een vervolg vanuit de bestaande (partner)organisaties. 
Een deel van de activiteiten valt daarbij terug naar reguliere taken van de provincie Drenthe en de 
provincie geeft via de investeringsagenda plus een vervolg aan de kwaliteitsverbetering van de 
fietspaden.  
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Tientallen fietspaden 
De projectenlijst bevat vele tientallen fietspaden, mountainbike routes, rustpunten en afstapplekken 
die nieuw zijn aangelegd of een upgrading hebben gekregen. In totaal zijn in de afgelopen jaren 105 
projecten gesubsidieerd waarvan 61 infrastructurele projecten, fietspaden en mountainbikeroutes. Er 
hebben 44 projecten een bijdrage gekregen uit de regeling Innovatie en Beleving. Hier gaat het 
bijvoorbeeld om routes, route informatie, arrangementen en een MTB-beleefpark.  
 
Mooie voorbeelden zijn: 

• Aanleg van een fietstracé op de VAM-berg; de voormalige vuilstort 
• Vernieuwing van het fietsknooppuntennetwerk door Recreatieschap Drenthe 
• Opening van rustpunten, een project met een belangrijke toevoeging aan het fiets- en 

wandelnetwerk 
• Opening van de MTB-route op de VAM-berg 
• De ontwikkeling van de “Muur van Emmen” 
• Verbetering van het MTB-netwerk 

 
 

De `Kwaliteitsimpuls Optimaal Fietsnetwerk’ is eind 2019 afgerond. 
 
Effecten  
 
Duurzaamheid 
De fiets is het meest milieuvriendelijke en duurzame vervoermiddel. De fiets biedt een snel, flexibel en 
gezond alternatief voor gemotoriseerd verkeer. 
 
Werkgelegenheid 
De inzet van het programma Vrijetijdseconomie en deelprogramma Fietsen is het genereren van meer 
bestedingen en daarmee meer werkgelegenheid in de vrijetijdseconomie van Drenthe. De 
investeringen in infrastructuur leveren veel tijdelijke werkgelegenheid op. 
 
Bereikbaarheid 
Juist voor korte ritten, zoals naar school of werk, biedt de fiets een snel, flexibel en gezond alternatief 
voor gemotoriseerd verkeer. Voorwaarde is dat er een kwalitatief goed netwerk aan fietspaden en 
routes beschikbaar is om goed en veilig te kunnen fietsen. 
 
Sociale cohesie 
Veel inwoners zijn betrokken als organisator of deelnemer aan de talloze fietsevenementen die 
jaarlijks plaatsvinden. Goede voorbeelden zijn de grote groepen vrijwilligers die meewerken aan 
evenementen zoals de ronde van Drenthe, de Drentse Fiets4daagse of de Superprestige in Gieten. 
Projecten en evenementen worden alleen gerealiseerd met brede betrokkenheid van ondernemers en 
inwoners. 
 
Aansluiten op EU en Rijk 
Op rijksniveau is Drenthe partner in de Tour de Force, de landelijke agenda Fiets 2020. Op Europees 
niveau zijn contacten gelegd met verschillende organisaties die een bijdrage leveren op het gebied 
van fietsen. Op mondiaal niveau is aan Drenthe als eerste provincie het label UCI Bike Region 
toegekend. 
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4. Krachtige binnensteden  
 
Binnenstadfonds 
 
Wat willen we bereiken 
Binnensteden zijn voortdurend in beweging. Veranderingen in de detailhandel en horeca hebben de 
afgelopen jaren veel impact gehad. De provincie streeft samen met gemeenten en ondernemers naar 
sterke en toekomstbestendige binnensteden. Vanuit de Investeringsagenda is een impuls gegeven 
aan de binnensteden van de zeven grootste kernen in Drenthe. 
 
Doel 
De regeling is het primaire instrument van de Retailagenda Drenthe 2016-2019. Het doel van de 
regeling is het geven van een impuls aan de binnensteden van de zeven grootste kernen van Drenthe. 
Dit zijn Assen, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Beilen, Coevorden en Roden. We doen dit door het 
aanjagen, helpen tot stand komen en faciliteren van de uitvoering van robuuste en 
toekomstbestendige binnenstadplannen. 
 
Er zijn een aantal voorwaarden waaraan deze plannen moeten voldoen, namelijk: aanpak leegstand, 
verminderen vierkante meters winkelaanbod, toekomstbestendig binnenstadsplan met draagvlak en 
exploitatieopzet.  
 
Financiën 
De omvang van het project betreft € 13 miljoen. Er is sprake van een cofinancieringsvoorwaarde: elke 
euro van de provincie moet aangevuld worden met tenminste 1 euro van de gemeente en 1 euro van 
betrokken stakeholders. De provinciale bijdrage bedraagt dus maximaal 33 procent van de 
projectkosten. We zien in verschillende steden dat de vastgoedinvesteringen ruimschoots de 
betreffende bijdrage gaan overschrijden.  
 
Voor Assen en Emmen is € 3 miljoen vanuit de provincie beschikbaar gesteld, voor Hoogeveen en 
Meppel € 2 miljoen, voor Coevorden € 1,5 miljoen en voor Midden-Drenthe en Noordenveld € 0,75 
miljoen. In totaal wordt er minimaal € 39 miljoen in de zeven Drentse binnensteden geïnvesteerd. Er 
mag 10 procent van de provinciale financiering ingezet worden voor planvorming.  
 
Samen 
De provincie werkt samen met de zeven betreffende gemeenten en met de betrokken ondernemers, 
winkeliers, vastgoedeigenaren en ontwikkelaars in de centrumgebieden. Voor de ontwikkelingen in de 
binnensteden zijn de gemeenten de initiatiefnemer en regisseur. De provincie geeft een impuls aan de 
ontwikkeling in de binnenstad en kijkt mee met plannen, inspireert en zet haar netwerk in. 
 
Resultaten 
De aanvraagtermijn van de regeling is inmiddels verlopen (d.d. 1 september 2019). Alle 7 gemeenten 
hebben hun aanvraag met een centrumvisie en bijbehorend uitvoeringsprogramma voor het 
Binnenstadfonds gehonoreerd gekregen. De uitvoering kent een langere doorloop en dient 
gerealiseerd te zijn voor 1 januari 2022. Het is aan de gemeenten om aan het einde van de 
realisatietermijn te verantwoorden in hoeverre voldaan is aan de voorwaarden van de 
subsidiebeschikking. Op 1 april 2022 volgt de eindrapportage vanuit de gemeenten waarna 
vaststelling van de subsidie volgt. Medio 2022 zullen Provinciale Staten geïnformeerd worden over de 
eindrapportage van het Binnenstadfonds.  
 
Als primair instrument van de Retailagenda Drenthe 2016-2019 is de regeling tussentijds geëvalueerd. 
In de tussentijdse evaluatie zijn een aantal successen te benoemen. 
 
In alle kernen heeft het Binnenstadfonds geleid tot focus op de vitale binnenstad. Dit heeft 
geresulteerd in binnenstadplannen die met brede participatie tot stand zijn gekomen, wat ook de 
samenwerking van verschillende binnenstedelijke stakeholders heeft versterkt. In alle 
binnenstadsplannen zijn afspraken gemaakt voor het compacter maken en het concentreren van het 
kernwinkelgebied. Hiervoor hebben de gemeenten stimuleringsregelingen opgesteld ten behoeve van 
verplaatsing (van winkels in aanloopgebied naar het kernwinkelgebied), transformatie (van 
leegstaande winkels in aanloopgebied naar andere functies) en voor pandverbetering (gevel, 
uitstraling/beleving). Daarbij zien we een toename van een mix aan functies in de binnensteden. We 
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zien het aantal winkels afnemen, en wonen en horeca nemen toe in de binnensteden. In de 
aanloopstraten zien we in enkele gevallen een volledige omslag van de functie winkelstraat naar 
woonstraat. 
 
Ook is geïnvesteerd in de kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte: het Koopmansplein in Assen, 
inrichtingsplannen van ’t Oude Centrum (Noord) in Emmen, de herinrichting van de Hoofdstraat en 
pleinen in Hoogeveen, de herinrichting van de Kruisstraat in Meppel, het citadelontwerp voor het 
Kasteel, de Weeshuisweide, en de Markt en Haven in Coevorden, de herinrichting van winkelstraten in 
Beilen en de kwaliteitsverbetering van de Heerestraat in Roden. Deze projecten dragen bij aan de 
aantrekkelijkheid van de winkelstraten, maar ook aan een kwalitatief hoogwaardig woonmilieu, 
klimaatadaptatie en vergroening van het centrum. 
 
Effecten 
Beoogd wordt om bij te dragen aan werkgelegenheid, het voorzieningenniveau, ruimtelijke kwaliteit en 
beleving voor de betreffende steden. Daarbij hebben deze kernen een belangrijke rol op het aspect 
leefbaarheid. Tevens wordt de leegstand van winkelpanden teruggedrongen en er is sprake van 
hernieuwde aandacht voor het compact, levendig en toekomstbestendig maken van de binnensteden. 
Dit draagt bij aan het behoud en zo mogelijk groei van werkgelegenheid in Retailsector. 
 
Vervolg 
Met de subsidieregeling Regiostedenfonds (€ 14,4 mln.) uit de Investeringsagenda Drenthe PLUS 
2020-2023 bouwen we voort op het Binnenstadfonds en gemeentelijke uitvoeringsprogramma’s. De 
regeling heeft als doel het tot stand brengen van sterke, toekomstbestendige, compacte binnensteden, 
met een optimaal aanbod van voorzieningen en een aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit die aansluit bij 
het regionale verzorgingsgebied. De subsidie draagt hieraan bij door de gemeenten Assen, Emmen, 
Hoogeveen en Meppel financieel te ondersteunen in de aanpak met fysieke ingrepen ter versterking 
van de regionale functie van de binnenstad. Daarvoor combineren we de (kwantitatieve en 
kwalitatieve) woningbouwopgave met de transformatieopgave en benutten deze als katalysatoren om 
de binnensteden compacter, groener (o.a. biodiversiteit en klimaatadaptief) en aantrekkelijker ten 
aanzien van cultuur en fietsen te maken. Dit resulteert in veerkrachtigere binnensteden met minder 
structurele leegstand en een sterke regionale functie.  
 
Daarnaast zetten we met het Herstructureringsfonds (€ 3,1 mln.) specifiek in op de leefbaarheid van 
de Drentse steden en dorpen door gestagneerde vastgoed- en gebiedsontwikkelingen een zetje te 
geven om deze alsnog te realiseren. Onderdeel hiervan is de subsidie Herstructurering Ruimtelijke 
kwaliteit PLUS 2021, waarmee centrumontwikkeling van de kernen Roden, Beilen en Coevorden 
financieel ondersteund wordt. 
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5. Werken aan de toekomst van Veenhuizen  
 
Wat willen we bereiken 
Veenhuizen is een bijzondere enclave in Drenthe. De gevangenissen in het dorp zijn erg belangrijk 
voor de werkgelegenheid. Veenhuizen is ook cultuurhistorisch belangwekkend en is als wezenlijk 
onderdeel van de Koloniën van Weldadigheid in de race voor een plek op de Werelderfgoedlijst van 
UNESCO. Cultureel gezien stond Veenhuizen en het daarin gevestigde Gevangenismuseum de 
afgelopen jaren landelijk in de schijnwerpers dankzij het theaterevenement Pauperparadijs.  
 
Doel 
Het Rijksvastgoedbedrijf zoekt een nieuwe eigenaar voor het overtollig gestelde deel cultuurhistorisch 
erfgoed in het Drentse dorp Veenhuizen. Dit zogeheten Ensemble Veenhuizen bestaat uit circa 70 
hectare grond met daarop onder andere circa 80 monumentale rijksgebouwen. Het 
Rijksvastgoedbedrijf is voornemens om dit Ensemble in één keer te vervreemden. Belangrijke 
complexen als het Gevangenismuseum, het Maallustcomplex, hotel Bitter en Zoet, en het 
Ambachtscluster maken hiervan deel uit. Het Rijksvastgoedbedrijf verwacht dat de vier fasen van 
gunning medio 2021 doorlopen zijn. Als hieruit een nieuwe eigenaar voortkomt, dan krijgt deze partij 
de mogelijkheid het bijzondere verhaal van Veenhuizen een verder vervolg te geven. Daarbij geldt het 
behoud van de erfgoedwaarde als een belangrijke voorwaarde voor duurzame ontwikkeling van het 
vastgoed. 
 
Stand van zaken 
De openbare inschrijving van het Ensemble Veenhuizen is gestart op 21 november 2019.  
Het proces van inschrijving tot beoogde overdracht gaat richting afronding medio 2021.  
 
Er zijn vier fasen te doorlopen, fase 2 zal naar verwachting in januari 2021 worden afgerond: 

- Op 1 oktober sloot de belangstellingsregistratie voor het cultuurhistorisch erfgoed in het 
Drentse dorp Veenhuizen. Er bleken meerdere partijen geïnteresseerd te zijn in het af te 
stoten vastgoed. Op 21 november 2019 is de openbare inschrijvingsprocedure gestart waarbij 
potentiële kopers zich formeel konden melden. In de eerste fase is aan de aanmelders, de 
potentiële partijen, gevraagd om aan te tonen dat zij beschikken over de juiste expertise en 
ervaring in het exploiteren en (her)ontwikkelen van het ensemble. Een beoordelingscommissie 
heeft deze aanmeldingen beoordeeld. Geschikt bevonden aanmelders hebben een visie 
mogen indienen op de toekomst van Veenhuizen. Dezelfde commissie heeft deze visies 
vervolgens beoordeeld. De maximaal vijf aanmelders die de meest kansrijke visies hebben 
ingediend, zijn vervolgens uitgenodigd om deel te nemen aan de tweede fase. Het aantal 
partijen wat door is gegaan naar de tweede fase is niet gedeeld; 

- In de tweede fase is de geselecteerde aanmelders gevraagd om een uitgewerkt plan in te 
dienen. Dit plan moet gebaseerd zijn op de visie en wordt beoordeeld door de 
beoordelingscommissie. Deze fase zal naar verwachting in januari 2021 worden afgerond; 

- De derde fase. De aanmelders die een uitgewerkt plan hebben dat consistent is ten aanzien 
van de eerder ingediende visie, worden uitgenodigd om een onvoorwaardelijke bieding uit te 
brengen; 

- In de vierde en laatste fase beslist de Staat of het ensemble wordt gegund aan de deelnemer 
met de meest aanvaardbare bieding. Na gunning vindt de juridische en feitelijke overdracht 
van het ensemble plaats. Verwachte overdracht medio 2021. 

 
 
Financiën 
Door middel van een gerichte eenmalige financiële bijdrage wil de provincie bijdragen en haar 
verantwoordelijkheid nemen in het borgen van een ontwikkelgericht rentmeesterschap in dit unieke 
gebied. Doel van een bijdrage uit de Investeringsagenda is om het erfgoed van Veenhuizen te 
behouden en te ontwikkelen zodat er een levendige omgeving komt, waarin wordt gewerkt, 
gerecreëerd en gewoond. De provincie heeft in de Investeringsagenda 2016-2019 € 750.000,-- 
gereserveerd voor Veenhuizen.  
 
Resultaten 
De vervreemding van Veenhuizen duurt langer dan in eerste instantie verwacht.  
Er kan op zijn vroegst in 2021 een investering worden gedaan in Veenhuizen in afwachting op de 
uitkomsten van de eerder aangegeven te volgen procedures op Rijksniveau. Na het volgen van deze 
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procedure door het Rijk en het aantrekken van de nieuwe eigenaar zal de provincie in overleg treden 
met betrokken partij(en) over het opstellen van plannen en projecten die zijn gericht op het versterken 
van de economische mogelijkheden in Veenhuizen. Op basis hiervan worden voorstellen 
geformuleerd richting de Staten over een eventuele provinciale bijdrage. 
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6. Onze musea  
 
Culturele investeringen 
 
Wat willen we bereiken 
Drenthe heeft een aantal grote musea met landelijke uitstraling en bekendheid. Wij zijn daar trots op. 
De musea trekken veel bezoekers en hebben daarmee economische impact. Ze zijn bovendien van 
grote waarde voor de – typisch – Drentse culturele infrastructuur. Samen met haar partners investeert 
de provincie in de musea om ze nog aantrekkelijker en waardevoller te maken. 
 
Doel 
Met middelen uit de Investeringsagenda heeft de provincie de grote Drentse musea versterkt. Hiermee 
behouden onze musea hun positie in het Nederlandse museumlandschap. Dit is zowel van belang 
voor het Drentse cultuurbeleid als voor het streven om de mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding en de 
vrijetijdseconomie in Drenthe te versterken.  
 
Financiën 
In totaal was voor culturele investeringen € 4.125.000,-- beschikbaar. Hiervan was € 3.769.000,-- 
bestemd voor de Drentse musea. Aan cofinanciering is € 5.828.000,-- gerealiseerd, of toegezegd in 
het geval van Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Daarnaast is er € 1.7 miljoen aan 
cofinanciering voor de aankomende verbouwing van het Gevangenismuseum.  
 
Voor de kunstenaarsfabrieken was € 356.000,-- bestemd vanuit de Investeringsagenda. Omdat de 
provincie eigenaar is van het Drents Museum en de gebouwen van de voormalige 
Rijksluchtvaarschool (RLS), is hiervoor een separaat investeringskrediet vastgesteld dat niet drukte op 
de financiële ruimte van de investeringsagenda.  
 
Multiplier 
De gelden uit de Investeringsagenda zijn gematcht met een bedrag van ruim € 5.8 miljoen aan 
cofinanciering. Naar verwachting komt daar nog een aanzienlijk bedrag aan externe middelen bij voor 
de vernieuwingen van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork.  
 
Samen 
Cultuur wordt breed gedragen. Voor de provincie zijn de directies en de besturen van de musea de 
belangrijkste stakeholders, naast diverse gemeenten en cultuurfondsen, die ook financieel bijdragen 
leveren. Er zijn nergens particuliere investeerders betrokken. De directies van de musea vervulden de 
rol van opdrachtgevers. Alleen bij het Drents Museum (en bij de RLS), is de provincie opdrachtgever, 
omdat deze gebouwen eigendom zijn van de provincie. Bij de andere musea (en bij de andere 
kunstenaarsfabrieken) heeft de provincie verschillende rollen vervult, als co-subsidiënt, aanjager en 
stimulator.  
 
De musea 
 
Gevangenismuseum 
De middelen uit de Investeringsagenda, te weten € 590.000,--, zijn samen met eigen middelen van het 
museum, volledig gebruikt om gewenste verbeteringen te realiseren. Deze investering is nog verder 
aangevuld door het museum zelf met € 155.000,-- en door de gemeente Noordenveld met € 50.000,--. 
Op 23 maart 2018 is de nieuwe expositie in gebruik genomen.  
 
Uit andere provinciale bronnen dan de middelen uit de Investeringsagenda is, na de bovengenoemde 
realisatie, € 400.000,-- beschikbaar gesteld aan het Gevangenismuseum om nog meer 
tentoonstellingsruimte te realiseren. In deze extra ruimte kan dan nog uitgebreider het verhaal van de 
onvrije kolonie verteld worden. De gemeente Noordenveld draagt hiervoor € 200.000,-- bij, het 
Gevangenismuseum zelf € 1,6 miljoen, waarvan € 600.000 van de Bankgiroloterij. Aan de 
voorbereiding van de uitvoering van die nieuwe plannen wordt nu gewerkt. Naar verwachting wordt 
eind 2021 gestart met de werkzaamheden.  
 
Hunebedcentrum  
Het Hunebedcentrum heeft de verbouwing gerealiseerd met een budget van € 1,6 miljoen. Uit de 
provinciale Investeringsagenda kwam € 979.000,-- en de gemeente Borger-Odoorn droeg € 180.000,-- 
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bij via een lening. Het resterende bedrag komt van verschillende culturele fondsen en uit eigen 
middelen van het Hunebedcentrum. Met de genoemde bedragen is eerst een nieuw entreegebouw 
gerealiseerd dat op 1 juni 2018 in gebruik is genomen. Op 18 januari 2019 is de nieuwe expositie in 
het hoofdgebouw geopend, waarmee de toegezegde gelden uit de Investeringsagenda volledig zijn 
besteed.  
 
Drents Museum  
De vernieuwingen in het Drents Museum zijn gerealiseerd. Hierbij gaat het om de ombouw van de 
Abdijkerk van conferentieruimte naar expositieruimte, de veranderingen van werkplaats naar 
depotruimte in het depot, en de nieuwe publieksruimte inclusief Bar Brasserie Pingo. Voor de 
genoemde projecten zijn ook eigen middelen van het museum ingezet. De aanvankelijk toegezegde 
€ 600.000,-- uit de Investeringsagenda is in zijn geheel volgens plan besteed. Daarnaast heeft de 
provincie nog € 450.000,-- extra besteed vanuit onze rol als eigenaar. Het Drents Museum heeft zelf 
€ 1.003.000,-- bijgedragen aan de verbouwing.  
 
Museum de Proefkolonie 
De investeringen in Museum de Proefkolonie, gevestigd in het Huis van Weldadigheid, zijn in 2019 
gerealiseerd en afgerond. De totale investering was € 1.8 miljoen, waarvan € 600.000,-- uit de 
investeringsagenda en € 200.000,-- vanuit andere provinciale middelen. Daarnaast heeft de gemeente 
Westerveld € 200.000,-- bijgedragen en de Maatschappij van Weldadigheid € 335.000,--. Het 
resterende bedrag komt van verschillende fondsen. Het Huis van Weldadigheid fungeert als 
bezoekerscentrum voor bezoekers die geïnteresseerd zijn in de kolonie Frederiksoord en omgeving. 
In het Huis van Weldadigheid is het nieuwe Museum de Proefkolonie gevestigd. Het 
bezoekerscentrum en museum zijn feestelijk geopend op 31 oktober 2019.  
 
Herinneringscentrum Kamp Westerbork  
Voor de noodzakelijke veranderingen en verbeteringen in het Herinneringscentrum, is in de 
Investeringsagenda een bedrag van € 1 miljoen toegezegd. Door het Ministerie van VWS is voor de 
verbouwing € 1 miljoen toegezegd. Ook het Vfonds heeft aangegeven € 1 miljoen bij te willen dragen. 
De verbouwing is o.a. vertraagd door een directiewisseling, door de benodigde planologische 
procedures en door de gebleken wettelijke noodzaak om een vleermuizenkolonie te herhuisvesten. 
Het Herinneringscentrum zal zich in 2021 herbezinnen op de bestaande plannen en met een nieuw 
voorstel komen. Dan zullen er waarschijnlijk ook extra fondsen gevonden moeten worden, naast de al 
toegezegde € 3 miljoen. De verwachting is dat de verbouwing in 2024 gerealiseerd is.  
 
Kunstenaarsfabrieken  
Voor de kunstenaarsfabrieken is in de Investeringsagenda een bedrag van € 356.000,-- gereserveerd. 
Dit bedrag is inmiddels geïnvesteerd. Voor één van de drie gebouwen van de RLS in Eelde is € 
100.000,-- beschikbaar gesteld. Met andere provinciale middelen zijn de andere twee gebouwen 
gerestaureerd. Daarnaast is € 250.000,-- beschikbaar gesteld aan de gemeente Emmen voor de 
doorontwikkeling van het Rensenpark (voormalige dierentuin).  
 
Resultaten 
Doel van de investeringen was versterking van de grote Drentse musea. We mogen inmiddels 
constateren dat, mede dankzij het geld uit de Investeringsagenda, het Gevangenismuseum, het 
Hunebedcentrum en het Drents Museum aantrekkelijker zijn gemaakt. In Frederiksoord is met een 
bijdrage uit de investeringsagenda een nieuw museum geopend. De realisatie van de verbouwing van 
het Herinneringscentrum Kamp Westerbork laat nog even op zich wachten, maar de toegezegde 
bijdrage vanuit de investeringsagenda heeft er al voor gezorgd dat het Rijk en het Vfonds ook een 
bedrag hebben toegezegd.  
 
De ‘kunstenaarsfabriek’ in de RLS in Eelde is gerealiseerd en in Emmen zal het Rensenpark 
doorontwikkeld worden met een bijdrage vanuit de investeringsagenda.  
 
Effecten 
  
Werkgelegenheid  
Investeringen in cultuur laten zich moeilijk vangen in exacte werkgelegenheidseffecten. Bij alle 
projecten zijn zo mogelijk regionale bedrijven ingeschakeld bij de uitvoering. Tijdelijke 
werkgelegenheid is zowel neergedaald bij lokale en regionale bouw-, inrichtings- en 
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installatiebedrijven en bij gespecialiseerde (ontwerp)bureaus. Die laatste zijn vrijwel allemaal in de 
Randstad gevestigd. Ruwweg gezegd kan worden dat met een tijdelijke arbeidsplaats gemiddeld een 
bedrag van € 75.000 is gemoeid. Verder geldt dat van investeringen in cultuur altijd wordt geprofiteerd 
door de musea zelf, via de entreegelden en via de bestedingen in de museumwinkels en in de 
museumcafés. Maar ook de omliggende horeca (consumpties en logies) en de overige omringende 
middenstand profiteren hiervan. 
 
Duurzaamheid 
Bij de nieuwbouw en verbouw is veel aandacht besteed aan duurzaamheid. Dit met name door 
gebruik te maken van duurzame materialen en door aandacht te besteden aan mogelijkheden voor 
besparingen op het energiegebruik. Deze maatregelen komen ook de exploitatie ten goede. 
 
Sociale cohesie 
De betrokken musea hebben beroepskrachten, maar ook grote groepen vrijwilligers, 
vriendenverenigingen en businessclubs. Zij zijn nauw betrokken bij de veranderingen. Die 
veranderingen en verbeteringen versterken het gevoel van trots op hun musea en worden, direct of 
indirect, ook gezien als beloning voor hun inzet voor de musea. 
 
Zichtbaarheid voor de bewoners van Drenthe 
Voor bewoners van Drenthe zijn de musea nog aantrekkelijker gemaakt voor een 
kennismakingsbezoek en/of een herhalingsbezoek. Omwonenden zijn geïnformeerd over de 
veranderingen en verbeteringen in de musea. 
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7. Versterking van het Drentse bedrijfsleven 
 
Bedrijvenregelingen: Bedrijvenregeling Dutch TechZone en Bedrijvenregeling Drenthe 
 
Wat willen we bereiken 
De regionale economie en werkgelegenheid staan voor het college van Gedeputeerde Staten met stip 
op 1. Het college wil de economische structuur van Drenthe een forse impuls geven. Daarom wordt 
vanuit de Investeringsagenda financieel bijgedragen aan regelingen om het bedrijfsleven te 
ondersteunen bij groei en innovatie. 
 
Doel 
Drenthe gaat voor een aantrekkelijk vestigings- en investeringsklimaat voor ondernemingen. 
Met de bedrijvenregelingen stimuleert de provincie nieuwvestiging en uitbreiding van stuwende 
bedrijvigheid in Drenthe. Daarmee wordt aanvullende werkgelegenheid gecreëerd en economische 
structuurversterking van Drenthe gestimuleerd. Met directe ‘op-maat’ ondersteuningsmaatregelen kan 
net dat laatste zetje gegeven worden zodat bedrijven kunnen uitbreiden en zich kunnen vestigen. 
Vooral in Zuidoost Drenthe (de regio Dutch TechZone) liggen er kansen voor de economische 
structuurversterking. 
 
De provincie heeft twee bedrijvenregelingen in het leven geroepen: de Bedrijvenregeling Drenthe en 
de Bedrijvenregeling Dutch TechZone. Hiermee worden investeringen van bedrijven uitgelokt, door 
projecten te stimuleren op het gebied van groei, vestiging en innovatie. De regelingen dragen bij aan 
groei van de werkgelegenheid en verbetering van de concurrentiepositie van Drenthe ten opzichte van 
andere regio's. Voor de twee bedrijvenregelingen is vanuit de Investeringsagenda in totaal € 7 miljoen 
Beschikbaar gesteld. Hieraan is toegevoegd € 1,5 miljoen vanuit het VES; Versterking 
Economische Structuur. 
 
Bedrijven kunnen zelf aanvragen indienen voor de regelingen. De belangrijkste factor in een aanvraag 
is het creëren van werkgelegenheid. Daarop wordt dan ook gestuurd. Bedrijven moeten na ontvangst 
van de subsidies achteraf ook verantwoorden wat zij daadwerkelijk aan werkgelegenheid hebben 
gecreëerd. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland voert de regelingen uit. 
 
I Bedrijvenregeling Dutch TechZone 
 
Bij de Bedrijvenregeling DTZ  zijn naast de Drentse gemeenten Emmen, Hoogeveen en Coevorden, 
de provincie Drenthe en het ministerie van Economische Zaken betrokken. 
Gedurende de periode 20 juli tot en met 31 december 2020 is de Bedrijvenregeling DTZ opnieuw 
opengesteld. Er is voor 2020 € 3 miljoen extra budget beschikbaar gesteld als gevolg van de positieve 
evaluatie van de regeling in 2018. In 2019 is de bedrijvenregeling DTZ opnieuw geëvalueerd, de 
regeling is in dit jaar niet opengesteld geweest.  
 
Financiën 
Samen met het restantbudget uit 2017 en 2018 is er in 2020 een bedrag van circa € 4.9 miljoen 
beschikbaar gesteld, met de volgende deelplafonds: € 4.168.505,-- voor de RID midden- en 
kleinbedrijf (Regionale Investeringssteun Drenthe) en € 800.000,-- voor de RID Grootbedrijf.  
Bij de openstelling van de regeling in 2020, is besloten om de deelregeling APR 
(Arbeidsplaatsenregeling) op “nul” te zetten. Redenen voor dit besluit waren: te geringe gebruik van de 
APR, het pallet aan alternatieve arbeidsmarktregelingen, de concurrentieverstoring tussen bedrijven 
en het “vele gedoe voor ondernemers, voor relatief weinig geld”.  
 
Aanvragen 2020 
In 2020 zijn in totaal 17 aanvragen ingediend, deze aanvragen zijn uitsluitend ingediend onder de RID 
midden- en kleinbedrijf. Van deze 17 aanvragen zijn 5 aanvragen inmiddels toegekend, 5 zijn 
afgewezen c.q. ingetrokken. De overige aanvragen konden niet meer in 2020 worden afgehandeld, 
deze aanvragen worden begin 2021 afgehandeld. Er zijn geen aanvragen binnengekomen onder de 
deelregeling RID Groot bedrijf.  
 
Tot nu toe behaalde resultaten op basis van de openstelling van de regeling Vierkant voor Werk 2017 
en DTZ 2018: 
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• Op basis van beschikt budget van € 8,6 miljoen aan subsidies in de periode 2017-2019 is de 
verwachting dat er in totaal 404 arbeidsplaatsen worden gerealiseerd. Het aantal verwachte 
arbeidsplaatsen moest worden bijgesteld van 424 naar 404, dit wordt veroorzaakt door het 
faillissement van een onderneming. Het beschikt bedrag aan subsidies is daarmee ook 
verlaagd naar 8,6 miljoen (dit was € 8,7 miljoen). 

• Er zijn 3 aanvragen definitief vastgesteld met een totaalbedrag van € 1,7 miljoen aan 
subsidies. 

• Bij deze 3 aanvragen zijn in totaal 84 arbeidsplaatsen vastgesteld. 

• In totaal moeten er nog 24 aanvragen worden vastgesteld, 19 projecten voor de 
bedrijvenregeling Vierkant voor werk 2017 en 5 projecten voor de bedrijvenregeling Dutch 
Techzone 2018. 

 
Werkgelegenheid 
De overall resultaten van de Bedrijvenregeling Dutch TechZone voor de periode 2017-2020 zijn pas 
over drie jaar duidelijk, want bedrijven hebben drie jaar de tijd om de investering te plegen. Bij de 
laatste beschikkingen in 2021 zal dit dus in 2024 zijn. 
 
II Bedrijvenregeling Drenthe 
 
Aanpak 
De Bedrijvenregeling Drenthe is bedoeld voor de gemeenten buiten de Dutch TechZone. 
Via een intensieve samenwerking met de betreffende Drentse gemeenten is deze bedrijvenregeling 
ontwikkeld. De Bedrijvenregeling Drenthe bestond uit twee deelregelingen: 
- De Arbeidsplaatsenregeling (APR), gericht op het creëren van werkgelegenheid door een 

premie beschikbaar te stellen per gecreëerde arbeidsplaats. 
- De Rentekostenregeling (RKR), deze verlaagt de rentelasten van externe financiering voor 

vestiging, groei en innovatie en maakt leningen daardoor aantrekkelijker. 
 
Eind 2019 is in overleg met de betrokken gemeenten besloten om de Bedrijvenregeling 
Drenthe in 2020 in gewijzigde vorm voort te zetten, onder andere zonder RKR. Door het uitbreken van 
de coronacrisis is deze aangepaste regeling echter niet van start gegaan. Dit is nu doorgeschoven 
naar 2021. 
 
Financiën 
In de Bedrijvenregeling Drenthe wordt iedere provinciale euro aangevuld door een 
gemeentelijke euro, de cofinanciering is dus 50 procent. De gemeenten Westerveld, Midden- 
Drenthe, Noordenveld, Assen, Tynaarlo en Borger-Odoorn hebben geparticipeerd en budget 
beschikbaar gesteld. Met deze gemeentelijke bijdragen was voor de Bedrijvenregeling Drenthe bij 
aanvang in totaal € 3.220.000,-- beschikbaar. 
 
Resultaten 
De Bedrijvenregeling Drenthe is opengesteld van 8 januari 2018 tot en met 31 december 2019. In 
totaal zijn er 27 aanvragen ingediend in het kader van de APR. Hiervan zijn er 20 toegekend. Eén 
aanvraag loopt nog. Voor de RKR zijn in totaal 11 aanvragen ingediend, waarvan er 6 zijn beschikt. 
Tot en met 31 december 2020 (de afhandeling van aanvragen loopt langer door dan de looptijd van de 
regeling) is er voor € 1.335.579,-- beschikt. Hier zijn in totaal 216 nieuwe arbeidsplaatsen mee 
gemoeid. De meeste projecten van de bedrijven zijn echter nog niet afgerond. Na afronding van alle 
projecten kan worden vastgesteld hoeveel arbeidsplaatsen daadwerkelijk zijn gerealiseerd.  
 
Effecten 
 
Duurzaamheid 
Duurzaamheid, wat betreft criteria als CO2-reductie, biobased economy en circulaire economie, is als 
thema meegenomen in de puntenscore om in aanmerking te komen voor subsidie. 
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Werkgelegenheid 
Werkgelegenheid is één van de belangrijkste onderdelen van de bedrijvenregelingen. Er moet een 
minimaal aantal arbeidsplaatsen gerealiseerd worden om überhaupt in aanmerking te komen voor 
subsidie.  
 
Sociale Cohesie 
Werkgelegenheid is een topprioriteit binnen het Drentse economische beleid: het hebben van een 
baan is een basisvoorwaarde. Het is een van de belangrijkste remedies tegen sociale uitsluiting. Het 
zorgt voor persoonlijke ontplooiing en de mogelijkheid tot deelname aan bredere culturele en 
maatschappelijke verbanden. Met de tot nu toe gerealiseerde banen is hier een goede bijdrage aan 
geleverd. 
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8. Snel internet voor iedereen  
 
Breedband overal in Drenthe 
 
Wat hebben we bereikt 
In heel Drenthe zijn of worden breedbandnetwerken aangelegd. Inmiddels heeft 75-100% van de witte 
adressen de beschikking over snel internet. 
Door de aanleg van snel internet kan optimaal gebruik worden gemaakt van de innovaties die via 
breedband beschikbaar zijn en komen. Daarmee wordt een digitale kloof voorkomen en de economie 
en leefbaarheid versterkt op het platteland. 
Voor de aanleg van breedband zijn middelen uit de Investeringsagenda ingezet.  
 
Doel 
Het project Breedband heeft als doel dat alle "witte" adressen in Drenthe de beschikbaarheid hebben 
over snel internet. Dit zijn adressen met minder dan 30 Mbits internetsnelheid per seconde.  
 
De provincie heeft lokale initiatieven gestimuleerd en gefaciliteerd om de "witte" adressen te voorzien 
van snel internet. Samen met partners heeft de provincie ingezet op de realisatie van breedband in 
heel Drenthe. 
 
Aanpak 
De provincie heeft de coöperatieve aanpak ondersteund en haar middelen zoveel mogelijk 
revolverend ingezet. In de uitwerking is ervoor gekozen om gebruik te maken van de lokale 
organisatiekracht door lokale initiatieven te ondersteunen en te faciliteren, gecombineerd met het 
benutten van de kennis en uitvoeringskracht van marktpartijen. Deze bewonersinitiatieven hebben 
zich ontwikkeld tot netwerkbedrijven die uiteindelijk ook verantwoordelijk zijn voor de exploitatie van 
het netwerk.  
 
Regisseur 
De stichting ‘VerbindDrenthe’ heeft tot en met 2019 inhoudelijke ondersteuning geboden aan de 
bewonersinitiatieven. De provincie heeft samen met VerbindDrenthe een faciliterende en regisserende 
rol vervuld, o.a. door het verstrekken van subsidies en leningen aan de lokale initiatieven. 
  
Samen 
Breedband is een gezamenlijke ambitie van de provincie en de Drentse gemeenten. Daarbij is 
samenwerking gezocht met marktpartijen, zowel voor de aanleg als voor het leveren van diensten 
over het aangelegde netwerk. Inmiddels worden marktpartijen steeds actiever. Bij meerdere 
initiatieven is of wordt de aanleg gerealiseerd door een marktpartij. Ook zijn marktpartijen 
geïnteresseerd in de overname van netwerken. Inmiddels hebben er al een paar overnames 
plaatsgevonden.  
 
Statenwerkgroep 
Er is tijdens de vorige collegeperiode in PS een werkgroep breedband geweest, zodat de staten 
goed op de hoogte bleven van de voortgang van het project. Binnen de provinciale organisatie 
liggen er verder relaties met de programma's Krimp en leefbaarheid, Vrijetijdseconomie, Economie 
en Energie. 
 
Financiën 
Er is in totaal € 9 miljoen gereserveerd vanuit de Investeringsagenda voor de aanleg van de 
breedbandnetwerken en om het risico van de leningen af te dekken.  
Door de inzet van deze middelen zijn we onder andere in staat geweest om aan zeven lokale 
initiatieven leningen te verstrekken voor de aanleg van breedbandnetwerken, in totaal voor ruim € 37 
miljoen. Ondertussen zien we ook de interesse van marktpartijen in deze netwerken toenemen. De 
eerste transacties hebben reeds plaatsgevonden. Als dit doorzet, zal in de komende jaren de totale 
financiering van de provincie wellicht versneld kunnen worden teruggebracht. 
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Effecten     
 
Duurzaamheid 
De aanwezigheid van breedband versterkt de sociale kant van duurzaamheid in kleine kernen en op 
het platteland. En het versterkt de bereikbaarheid, door: 
 

• Voorzieningen op afstand, waaronder onderwijs, beter bereikbaar te maken 
• Innovatieve zorg- en OV-concepten te benutten 
• Een digitale kloof te voorkomen met de gebieden die wel over breedband beschikken  
• Een betere benutting van sociale media 

 
Werkgelegenheid 
Bedrijven kunnen niet meer zonder snel internet. Breedband versterkt de concurrentiekracht en maakt 
het landelijk gebied aantrekkelijker voor vestiging van nieuwe bedrijven. Ook wordt voorkomen dat 
bedrijven wegtrekken. De economie van het platteland en de arbeidsvraag worden met de 
beschikbaarheid van breedband versterkt. Daarnaast zorgt de realisatie van breedband voor meer 
(tijdelijke) werkgelegenheid, onder andere ook voor laagopgeleiden. 
 
Betrokkenheid van bewoners 
Omdat de realisatiestrategie is gebaseerd op het aanjagen en versterken van lokale initiatieven, die 
worden gerund door vrijwilligers, is sprake van een grote mate van betrokkenheid vanuit de bevolking. 
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9.  Energieneutraal wonen  
 
Wat willen we bereiken 
De provincie wil actief bijdragen aan een beter milieu en de strijd aangaan tegen klimaatverandering. 
Met de Expeditie willen we een versnelling aanbrengen in het terugdringen van het gebruik van 
fossiele brandstoffen wat uiteindelijk gaat leiden tot energieneutraal wonen voor iedere Drent. 
Terugdringen van fossiele brandstoffen in de Drentse huishoudens is een essentieel onderdeel van de 
CO2-reductie. Samen met meer dan honderd partners willen we dit haalbaar en betaalbaar maken 
voor onze inwoners.  
 
Doel 
De Expeditie Energieneutraal Wonen is in het leven geroepen om middels een programmatische en 
procesmatige aanpak een bijdrage te leveren aan het uitvoeren van het Klimaatakkoord. We willen 
een versnelling aanbrengen in de verduurzaming van koop- en huurwoningen in Drenthe. Het 
uiteindelijke resultaat moet zijn dat alle woningen in Drenthe in 2040 geen fossiele brandstof meer 
gebruiken. Ook moet de Expeditie een economische impuls geven aan Drenthe en de werkloosheid 
én de energiearmoede terugdringen. 
 
Samen 
De Expeditie heeft ruim honderd partners, verdeeld in 6 versnellingsteams waaronder gemeenten, 
marktpartijen, energiecoöperaties, woningcorporaties, huurdersorganisaties, het Drents Energie Loket 
en vele ondersteuners (kennisleverancier). De rol van de provincie zit vooral in het verbinden van 
partijen en initiatieven, teneinde een versnelling van de verduurzaming van de woningmarkt teweeg te 
brengen. De uitvoering ligt grotendeels bij externen, al dan niet onze partners binnen de expeditie. Bij 
de verduurzaming van de woningen spelen bewoners en gemeenten een cruciale rol.  
 
Financiën 
In 2020 is een voorstel gedaan om uit de Investeringsagenda 2020-2023 € 4 miljoen beschikbaar te 
stellen voor de voorzetting van de Expeditie waarvan o.a. € 1 miljoen voor de PLED en € 300.000,-- 
voor een subsidieregeling Collectieve lokale initiatieven. Dit is eind 2020 besloten. De daadwerkelijke 
inzet en aanpak vindt in 2021 plaats. 
 
Via het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) kunnen burgers deze leningen afsluiten voor het 
verrichten van energiebesparende maatregelen. Ontwikkelingen bij het Nationaal 
Energiebespaarfonds (NEF) hebben ertoe geleid dat leningen voor Verenigingen van Eigenaren 
(VVE’s) nu een looptijd van 30 jaar ipv 15 jaar hebben. Momenteel wordt de uibreiding van de looptijd 
voor particuliere woningeigenaren onderzocht. 
De effectiviteit van het NEF is inmiddels bewezen. In Drenthe zijn tot nu toe reeds 2.500 leningen 
verstrekt met een totale investering van ruim € 36 miljoen. 
 
Duurzaamheid 
Het tussendoel,14 procent reductie van fossiele brandstoffen in huishoudens in 2020, is gehaald. 
Deze is voor de nieuwe periode verhoogt naar 27%. 
 
Sociale cohesie 
De vele collectieve aanpakken op dorps- en wijkniveau leveren een belangrijke bijdrage aan de 
sociale cohesie in deze dorpen en wijken. Gemeenten en woningcorporaties sluiten daar nu ook meer 
op aan. Ook de aanpak van maatschappelijk vastgoed via dorpshuizen, de openluchtbaden en 
sportverenigingen dragen bij aan deze cohesie. Via het Rijk is in 2020 een subsidie gekregen van  
€ 1,8 miljoen voor een ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed. 
 
Aansluiting bij doelstellingen van EU/Rijk 
De Expeditie sluit goed aan op het Klimaatakkoord. Wijkaanpak en de gebouwgebonden financiering 
hebben/vragen daarbij onze extra aandacht/inzet (integraal). 
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10. Drenthe asbestvrij  
 
Wat willen we bereiken 
Asbest is gevaarlijk voor de volksgezondheid. Vanaf 2015 was er sprake van dat er in 2024 een 
verbod op asbestdaken zou komen. De provincie Drenthe en de Drentse gemeenten zijn daarom in 
2017 een provincie brede aanpak gestart met als doelstelling dat voor 2024 alle asbestdaken 
gesaneerd zijn. Het in oktober 2018 door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel voor een 
verbod op asbestdaken, werd in 2019 kort voor de zomer door de Eerste Kamer verworpen. Daarmee 
is een nieuwe situatie ontstaan, namelijk van een situatie waarin sprake zou zijn van een verbod, naar 
een situatie waarin de vrijwillige sanering wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. In Drenthe laten we zien 
dat onze ‘verleidingsstrategie’ met de Subsidieregeling Stimuleringslening Asbestdaken Drenthe 
(hierna Asbestdakenregeling Drenthe) en de Asbestdakenkaart werkt. Ook zonder een verbod, raakt 
met het verstrijken van de tijd elk asbestdak op den duur verweerd. Verweerde asbestdaken leveren 
een bijdrage aan de gestage emissie van asbestvezels in de leefomgeving. Het verwijderen van 
asbest is en blijft daarom belangrijk, ook zonder een verbod. Stimuleren van vervanging van 
asbestdaken is tevens gunstig voor de werkgelegenheid.  

Doel 
Asbest is alom aanwezig in de leefomgeving. Het ligt op daken van huizen, boerderijen, bedrijven en 
schuren. In 2020 is de resterende opgave in Drenthe onder de 4 miljoen m2 gezakt. Uit monitoring 
blijkt dat er nog ruim 3.838.000 m2 te gaan is. Het gaat daarbij om ruim 16.000 grotere en kleinere 
objecten. De investeringsagenda draagt bij aan het versneld vervangen van asbestdaken. In de 
operatie zijn ook gemeenten betrokken en diverse marktpartijen. 
 
Aanpak 
Er worden verschillende instrumenten ingezet: de Asbestdakenregeling Drenthe, de Asbestdakenkaart 
en het faciliteren bij dorpsinitiatieven. In korte tijd is Drenthe hiermee een van de koploperprovincies in 
Nederland geworden. Samen met gemeenten, Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe en 
maatschappelijke partijen worden initiatieven in gang gezet. Nu een verbod achterwege blijft duurt het 
vanzelfsprekenderwijs langer voordat alle asbestdaken zijn verwijderd.  
 
Regeling 
De Asbestdakenregeling Drenthe is een leningfaciliteit waarvoor eigenaren een aanvraag kunnen 
indienen bij het Samenwerkingverband Noord-Nederland. De regeling is eind 2017 van start gegaan 
en begin januari 2021 opnieuw vastgesteld. Er is daarbij een verdere verbreding in de regeling 
aangebracht zodat bijvoorbeeld ook particulieren met voldoende onderpand, maar met te weinig 
inkomen om in aanmerking te komen voor een normale lening, toch in aanmerking komen voor een 
lening. Hiervoor is de Maatwerklening als product in de regeling opgenomen en stelt het Rijk geld 
beschikbaar voor provincies en gemeenten die de mogelijkheid van de Maatwerklening in een regeling 
hebben opgenomen. De provincie Drenthe is een van de eerste overheden in Nederland die vanaf 
januari 2021 dit heeft geregeld en waarvan het geld in principe tot en met 2028 beschikbaar is. 
Daarnaast is de mogelijkheid gecreeerd om bij te dragen aan ‘zon op dak’; een deel van de lening is te 
gebruiken voor de aanschaf van zonnepanelen. In de regeling is maximaal 50% subsidiabel voor de 
aanschaf hiervan op basis van het totaal van de saneringskosten van het oude dak en de 
vervangingskosten voor het nieuwe dak. 
 
Asbestdakenkaart  
De asbestdakenkaart, te vinden op de website drenthe.asbestdakenkaart.nl, laat een kaart zien met 
daarop alle Drentse daken. Op de kaart kunnen eigenaren zien of hun dak asbesthoudend is. Maar 
nog belangrijker: iedereen kan zien waar in een dorp, stad of buitengebied de daken liggen. Dit heeft 
al diverse initiatieven voor de aanpak van daken opgeleverd. Bewustwording en betrokkenheid is 
hiervoor de basis. Ook is voor gemeenten en provincie te zien welke daken al gesaneerd zijn. De 
kaart is in Weerdinge een belangrijke stimulans geweest om te starten met een pilotproject voor de 
collectieve aanpak van asbestdaken, wat weer navolging kan krijgen naar andere (kleine) dorpen in 
Drenthe.   

Financiën 
De Investeringsagenda draagt € 3,5 miljoen bij aan het saneringsprogramma. Hiervan is € 2,75 
miljoen beschikbaar voor het afdekken van risico’s van leningen via de Asbestdakenregeling Drenthe 
die via Stimuleringsfonds Volkhuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) worden verstrekt en € 
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750.000,-- aan procesgeld voor stimulering en facilitering. Met de vervanging van asbestdaken is een 
veelvoud aan investeringen gemoeid door eigenaren. Het budget van € 2,75 miljoen ligt vast waarmee 
een tienvoudig bedrag revolverend beschikbaar is voor de Asbestdakenregeling. De regeling is begin 
2021 uitgebreid en opnieuw vastgesteld tot en met 31 december 2028. In 2021 is nog een deel van 
het procesgeld bechikbaar, waarmee de verdere stimulering van de verwijdering van daken gestalte 
wordt gegeven.  

Samen 
De Asbestdakenregeling Drenthe is succesvol. Door activiteiten van onder andere gemeenten en de 
provincie en bewonersinitiatieven zoals in Weerdinge en het bekender worden van de 
Asbestdakenkaart, worden eigenaren zich meer bewust van het feit dat hun asbestdak een potentiele 
risicobron is voor henzelf en voor de omgeving. Meer ‘vrije tijd’ door corona brengt mede met zich mee 
dat dakeigenaren die vervanging altijd hebben doorgeschoven nu plannen maken voor vervanging 
van asbestdak. Deze trend wordt waarschijnlijk in 2021 zichtbaar door een groter saneringsvolume 
dan in 2020.  

Resultaten 
Mede dankzij de investering vanuit de Drentse investeringsagenda is ruim 27% van de 
saneringsopgave eind 2020 gerealiseerd. Verdere continuering van de asbestdakenaanpak blijft ook 
de komende jaren nodig om asbestvezels uit de leefomgeving te bannen. Vanuit de asbestregeling is 
er al aan 137 eigenaren een lening verstrekt. De grootte van te saneren daken varieert daarbij van 84 
vierkante meter voor het kleinste dak en 5.000 vierkante meter voor het grootste dak. Opvallend detail 
is dat er in vergelijking met de beginperiode nu vaker aanvragen binnenkomen voor kleinere daken. Er 
is voor bijna € 3,9 miljoen aan leningen verstrekt. In 2020 is een teruggang te zien, wat waarschijnlijk 
mede is toe te rekenen aan de coronacrisis.  
 
Waar de saneringscijfers1 van 2019 nog een positief beeld laten zien, is de landelijke trend van 
afname in saneringen in 2020 ook in Drenthe zichtbaar. Alleen in de gemeente Assen is in 2020 meer 
gesaneerd dan het jaar ervoor, terwijl de cijfers in de gemeenten Hoogeveen en Emmen nog het 
dichtst in de buurt komen van het jaar daarvoor. In 2019 is ten opzichte van 2018 meer gesaneerd; 
deze lijn was in 2020 waarschijnlijk doorgetrokken als er in juni 2019 een verbod op asbestdaken van 
kracht was geworden. Bekend is dat sommige mensen hun opdracht tot sanering destijds weer 
hebben ingetrokken. Gelukkig zijn er nog genoeg eigenaren die met de Drentse nuchterheid aangeven 
dat ze toch een keer van de ‘rommel’ af moeten en daarom toch plannen uitwerken om nu hun dak te 
vervangen.  
 

 
 

 
1 De laatste donkerblauwe kolom visualiseert het jaar 2020 en de witte kolom het jaar 2016 met er tussen 2017, 2018 en 2019. 

Overigens is er in 2016 wel meer gesaneerd dan de kolom aangeeft, maar zijn alleen de cijfers meegenomen die vanaf de 
nulsituatie (mei 2016) in de Asbestdakenkaart zijn opgenomen.  
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In 2020 is in Drenthe het totaalpercentage gesaneerd van 20% naar 27% gestegen ten opzichte van 
de resterende opgave. In onderstaand figuren is te zien wat de resterende opgave is. 
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In tabel 1 zijn ter vergelijking de cijfers vanaf 1 januari 2019 tot 1 december 2020 opgenomen. Te zien 
is dat zich mede door actualisaties eind 2019 eerst een lichte stijging voordoet in totaalopgave door 
bijvoorbeeld daken die niet als asbesthoudend zijn herkend of in de tussentijd zijn gesaneerd. Tijdens 
verdere actualisaties in 2020 zijn nog weer veel daken van rood (waarschijnlijk asbesthoudend) op 
groen (waarschijnlijk asbestvrij) of blauw (gesaneerd) gezet. Daarnaast zijn omgekeerd ook groene 
daken op rood gezet waarvan door controle duidelijk werd dat er bijvoorbeeld veel mos op het 
golfplaten dak zat en die daarom niet zijn gedetecteerd met de uitgevoerde inventarisatie in mei 2016. 
Daardoor daalde gedurende het jaar 2020 de totaalopgave (asbesthoudend) met 23,6 hectare.  
 
Tabel 1: Overzicht verschillende opgaven 

Datum Totaalopgave (m2) Asbesthoudend (m2) Gesaneerd (m2) 
01.01.2019 5.750.000 4.994.000 757.000 
01.12.2019 5.578.476 4.487.907 1.090.569 
01.01.2020 5.596.252 4.450.984  1.145.268  
03.05.2020 5.510.868 4.195.724  1.315.144 
01.12.2020 5.359.912 3.886.628 1.473.284 

 
Op basis van de cijfers uit het Dashboard Drenthe is in tabel 2 het percentage gesaneerde daken 
weergegeven uitgedrukt in de totaalopgave van de betreffende gemeente. In de groene kolommen is 
een vergelijking gemaakt tussen 1 december 2019 en 1 december 2020. Daarbij is in de laatste kolom 
de relatieve toename tussen haakjes opgenomen. Mede door uitgevoerde actualisaties, veldbezoek 
en adrescontrole via luchtfoto’s is voor sommige gemeenten een behoorlijke afname gerealiseerd van 
de restopgave asbesthoudende daken. Daarmee lijkt het dat er veel is gesaneerd, maar bij een 
afname van asbesthoudende daken en toename van gesaneerde daken, stijgt het percentage 
gesaneerd verhoudingsgewijs sneller. Dat laat onverlet dat vier Drentse gemeenten de 30% 
saneringsopgave al hebben bereikt en dat een vijfde en zesde gemeente dit percentage benaderen. 
 
Tabel 2: percentage gesaneerde daken ten opzichte van totaalopgave 

Gemeente 31.12.2018  1.7.2019 1.12.2019 1.1.2020 1.12.2020 
Aa en Hunze 9 10 17 17 24 (+7) 
Assen2 12 13 18 20 32 (+14) 
Borger-
Odoorn 

10 14 20 20 25 (+5) 

Coevorden 17 18 25 26 32 (+7) 
De Wolden 15 17 22 22 29 (+7) 
Emmen 13 13 15 16 25 (+10) 
Hoogeveen 9 10 11 16 23 (+12) 
Meppel 10 11 16 18 21 (+5) 
Midden-
Drenthe 

14 17 22 23 32 (+10) 

Noordenveld 11 13 19 19 27 (+8) 
Tynaarlo 15 16 23 24 31 (+8) 
Westerveld 13 15 18 19 23 (+5) 
      
Drenthe 13 15 20 20 27 (+7) 

 

Effecten 

Duurzaamheid 
De milieuwinst is dat veel mensen worden aangezet om hun asbestdak te vervangen en dat de er 
geen asbestvezels meer in de omgeving terechtkomen door natuurlijke verwering of door andere 
calamiteiten, zoals bijvoorbeeld brand. Daarnaast is er ook aandacht voor het combineren van 
energiemaatregelen met de vervanging van het dak. 

 
2 In deze gemeente zijn in 2019 en 2020 in de 2 hotspots met stedelijke asbestdaken – Het Sticht (45 van de 60) en De 
Wouden (Assen) (43) – veel daken gesaneerd. In Het Sticht hebben 18 van de 45 eigenaren gebruik gemaakt van de 
Asbestdakenregeling Drenthe. 
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Werkgelegenheid 
De saneringsoperatie levert werk op voor sanerings-, bouw- en installatiebedrijven.  
  



125 
 

11. Toekomstgerichte Landbouw  
 
Wat willen we bereiken 
Landbouw is belangrijk voor Drenthe. De sector is innovatief, levert een groot aandeel in de regionale 
economie en is grondstofleverancier voor de agribusiness en voedselproductie. Tevens levert een 
gezonde landbouw een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van het platteland. Vanuit de 
Investeringsagenda draagt de provincie bij aan versterking en verduurzaming van de landbouw. 

Doel 
Het doel van het programma Toekomstgerichte Landbouw is om een duurzame economische en 
maatschappelijke ontwikkeling in de agrarische sector van Drenthe te stimuleren en met innovatieve 
projecten tot betere resultaten voor de landbouw in Drenthe te komen. Het programma richt zich op 
vier pijlers: agribusiness, tuinbouw, akkerbouw en veehouderij.  

Melkveehouderij  
Binnen het programma wordt met middelen uit de Investeringsagenda een extra impuls gegeven aan 
de verduurzaming van de melkveehouderij in de ‘Ontwikkelagenda melkveehouderij’. Het streven bij 
de start van dit programma is dat de Drentse melkveehouderij in 2020 op het gebied van fosfaat, 
stikstof en ammoniak presteert op het niveau van de 25 procent best presterende Drentse bedrijven 
uit 2013, de zogenoemde koplopers. Voor alle initiatieven die onder deze ontwikkelagenda gestart 
worden, moet ook cofinanciering geregeld worden.  

Omdat het project later tot volledige uitvoering is gekomen is het tijdspad realistischer ingevuld. De 
gezamenlijke ambitie van de partners is nu dat er in 2025 in Drenthe zoveel als mogelijk sprake is van 
gesloten kringlopen van stikstof, fosfaat en organische stof op gebieds- en bedrijfsniveau. Drentse 
melkveebedrijven horen in 2025 tot de top in duurzame grondgebonden melkveehouderij en zijn 
gericht op een duurzame productie. Dat is goed voor een toekomstbestendige Drentse landbouw en 
voor de Drentse natuur. Het gaat er vooral om dat er een beweging in gang gezet is om met elkaar 
hier naartoe te werken. 

Bij de Ontwikkelagenda melkveehouderij gaat het in het bijzonder om het sluiten van de 
nutriëntenkringloop op en rondom een bedrijf, waardoor een ecologisch en economisch gezondere 
bedrijfsvoering gerealiseerd kan worden. Het is een doel dat door Drentse koploper bedrijven al 
bereikt wordt. Begin 2019 is het peloton aan ondernemers meegenomen, om het resultaat zo groot 
mogelijk te maken. Goede casussen, bijvoorbeeld op gebied van mestproblematiek, worden gebruikt 
voor lobbydoeleinden op landelijk en Europees niveau. 

Financiën 
Voor de Ontwikkelagenda melkveehouderij is in de provinciale investeringsagenda € 4,93 miljoen 
vrijgemaakt, als onderdeel van het Programma toekomstgerichte landbouw. Daarnaast wordt er via 
ingediende projecten binnen het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma POP 3 ongeveer € 2 
miljoen geïnvesteerd. Met de extra middelen van het Rijk via de Regiodeal en het IBP Vitaal Platteland 
kunnen we een versnelling aanbrengen.  

Samen 
In de Ontwikkelagenda is een samenwerkingsvorm gekozen tussen provincie en partners, om op 
basis van gelijkwaardigheid aan de doelen in het programma te werken. Alle partijen brengen, kennis, 
menskracht en middelen in. Er is een gezamenlijke stuurgroep. Deelnemers zijn: LTO Noord, Drents 
Agrarisch Jongeren Contact, NMFD, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Stichting Het Drentse 
Landschap. Inmiddels zijn door de Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit de AND en 
Landschapsbeheer Drenthe ook toegetreden. 

De provincie stuurt het programma aan en heeft een regisserende rol. Het initiatief om te komen tot de 
gezamenlijke afspraken is ontstaan door een aanbod dat ons is gedaan door de partners van het 
groenmanifest Drenthe. 

Tevens wordt samenwerkt in de gezamenlijke AgroAgenda van Noord-Nederland, waarin Groningen, 
Friesland en Drenthe participeren. Binnen de AgroAgenda zijn ook diverse andere ketenpartijen, 
waaronder de clusterorganisatie Greenlincs, en onderzoeksinstellingen actief. Voor praktijkgericht 
onderzoek en innovatie wordt veelal samengewerkt met de proefboerderijen van Wageningen 
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Universiteit. Maar ook bijvoorbeeld HLB te Wijster is een partner in dit geheel. Met de provincie 
Groningen wordt gezamenlijk opgetrokken bij de Innovatie Veenkoloniën. 

Resultaten 
Met de ontwikkelagenda melkveehouderij willen wij met de deelnemende boeren (+/- 250, 25% van de 
melkveehouders in Drenthe) de onderstaande streefwaarden realiseren op de indicatoren N-
bodemoverschot, P-bodemoverschot, Ammoniak, Weidegang en klimaat. 

 

Dit doen wij door met de melkveehouders duurzaamheidsplannen op te stellen. Het verminderen van 
uitstoot op de vijf pijlers draagt bij aan een beter milieu. Ca. 240 melkveehouders hebben een 
bedrijfseigen duurzaamheidsplan en maken stappen in verduurzaming. Daarnaast is een 
subsidieregeling vastgesteld waarmee verduurzamende veehouderijen beloond worden voor de 
stappen die zij zetten. De beloningsregeling eindigt eind 2023, waarna begin 2024 de eindbalans kan 
worden opgemaakt in hoeverre er verbeteringen zijn gerealiseerd op de indicatoren. In de eerste helft 
van het jaar 2021 zijn de eerste tussenresultaten bekend hoe de boeren zich hebben ontwikkeld op de 
genoemde indicatoren. Ook is een subsidieregeling vastgesteld voor cursussen/scholing, voorlichting 
en advies dat gericht is op het verduurzamen de bedrijven van deze melkveehouders.  

Het project samenwerking akkerbouw & veehouderij, zit in de uitvoeringsfase. Dit project wordt 
verlengd met middelen uit het IBP Vitaal Platteland en wordt onder onder het IBP Vitaal Platteland 
voortgezet. 

Verder wordt steeds meer samengewerkt met de Duurzame Zuivelketen. Dit wordt als kansrijk gezien 
en biedt aanknopingspunten om ontwikkelingen na de opstartfase door de markt zelf te laten 
uitvoeren.  

Het ontwikkelde concept in de Ontwikkelagenda melkveehouderij, waar het gaat om het belonen van 
boeren voor geleverde (milieu) prestaties, wordt in de Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit verder 
doorontwikkeld met beloningsindicatoren (kpi’s) voor biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit en 
uigebreid naar de akkerbouwsector. 
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12. De luchthaven  
 
Groningen Airport Eelde 
 
Wat wilden we bereiken 
De provincie Drenthe heeft besloten om te investeren in de ontwikkeling van de luchthaven Groningen 
Airport Eelde als "toegangspoort voor het noorden". De luchthaven is van groot economisch belang 
voor Drenthe en Noord-Nederland. Samen met de andere aandeelhouders geeft de provincie, mede 
met middelen uit de investeringsagenda, een upgrading aan het regionale vliegveld.  
 
De Provincie heeft een strategische deelneming in Groningen Airport Eelde NV, samen met vier 
andere publieke aandeelhouders, de provincie Groningen en de gemeenten Assen, Tynaarlo en 
Groningen. De provincie bezit 30 procent van de aandelen.  
 
Doel 
Het continueren van de luchthavenexploitatie op de middellange en lange termijn. Investeren in de 
ontwikkeling van GAE zou extra reizigers en hiermee extra inkomsten op de luchthaven in de vorm 
van parkeerinkomsten en bestedingen van reizigers moeten genereren en bijdragen aan een gunstig 
vestigingsklimaat voor bedrijven. Deze doelen zijn niet realistisch gebleken. 
De provinciale bijdrage was bestemd voor een upgrade van de passagiersterminal, routeontwikkeling 
en nieuwbouw van de brandweerkazerne. Ook worden hieruit de zogenoemde NEDAB-taken 
gefinancierd: `Niet Economische Diensten van Algemeen Belang’, zoals operationele kosten voor 
security en brandweer.  
 
Financiën 
De provincie Drenthe stelt vanuit de investeringsagenda € 13,8 miljoen beschikbaar voor de 
ontwikkeling van de luchthaven voor de periode tot en met 2026. Het is onderdeel van een groter 
investeringspakket van alle aandeelhouders samen: € 46 miljoen. De provinciale bijdrage is conform 
de aandelenverhouding, 30 procent van het totale budget.  
 
Samen 
Er wordt bij de ontwikkeling van de luchthaven samengewerkt met de andere aandeelhouders. De 
uitvoering van het investeringsprogramma dat is ingezet door de aandeelhouders, is neergelegd bij 
GAE NV. Ten behoeve van de routeontwikkeling is een Routeontwikkelingsfonds opgezet, dat wordt 
beheerd door de NOM. Daarnaast zijn de voorbereidingen voor de nieuwbouw van de 
brandweerkazerne in gang gezet. Deze plannen zijn nog even on hold gezet.  
Ons college heeft GS van Groningen gemandateerd, inzake het Drentse aandeel in de NEDAB-
vergoeding en Routefonds GAE, om beschikkingen te verstrekken en vast te stellen. Ook de andere 
aandeelhouders hebben dit mandaat verleend, zodat dit proces efficiënter kan verlopen met de vijf 
aandeelhouders.  
 
De stuurgroep van Regio Groningen-Assen heeft besloten om Groningen Airport Eelde een financiële 
bijdrage van € 2,5 miljoen voor de ontwikkeling van routes te verlenen. Ten slotte wordt door GAE NV 
momenteel gewerkt aan de voorbereiding van de transitie van de organisatie naar een 
Luchthavenontwikkelingsmaatschappij en een Luchthavenexploitatiemaatschappij. 
 
Resultaten 
Groningen Airport Eelde heeft in 2017 en 2018 een recordaantal passagiers verwelkomd (2017: 
228.000, een groei van 26 procent ten opzichte van een jaar eerder en 2018: 241.000). Vooral de 
chartervluchten doen het goed.  
In 2019 is het aantal vervoerde passagiers fors gedaald naar 187.000. Dit kwam grotendeels door het 
vertrek van Nordica, omdat de lijnvluchten naar Kopenhagen en München niet genoeg reizigers 
trokken en het daardoor niet lukte om een sluitende business case te maken. Ook de mogelijke 
opening van Lelystad Airport en het faillissement van Thomas Cook hebben negatieve effecten gehad. 
De visie ‘Toegangspoort voor het Noorden’ waarin GAE een hub-functie zou krijgen, bleek niet meer 
realistisch. GAE heeft gewerkt aan alternatieven om binnen de kaders die door de aandeelhouders 
zijn gesteld het scenario ‘Toegangspoort van het Noorden’ uit te kunnen voeren. In 2019 is een 
nieuwe RvC aangetreden en begin 2020 is een interim directeur aangesteld.  
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De coronacrisis heeft GAE verder in de rode cijfers doen belanden. Sinds maart 2020 is het 
passagiervervoer bijna helemaal stil komen te liggen. Het lesverkeer is wel flink toegenomen. 
In september 2020 is een nieuwe visie gepresenteerd door GAE. In deze visie heeft men het 
uitgangspunt van het Rijk overgenomen om te komen tot één nationaal systeem van luchthavens. 
Deze gedachte staat ook in de Luchtvaartnota 2020-2050, waarin GAE een vliegveld van nationaal 
belang wordt genoemd. De visie pleit voor een brede inzet van GAE, waar zowel maatschappelijke 
functies (zoals medische vluchten), als lesverkeer en passagiersvluchten een plek krijgen. Daarnaast 
zal meer ingezet worden op duurzaamheid en innovatie. Een realistisch verdienmodel is alleen 
mogelijk met een structurele bijdrage van het Rijk. Met de minister worden gesprekken gevoerd om te 
kijken of een structurele bijdrage voor beheer en infrastructuur mogelijk is. Deze gesprekken hebben 
vertraging opgelopen door de coronacrisis en de val van het kabinet, maar worden ook door de 
demissionair minister voortgezet in 2021. Eind 2020 is Meiltje de Groot gestart als nieuwe directeur 
van GAE.   
  
Effecten 

Duurzaamheid 
Op het gebied van duurzaamheid vertaalt het vliegveld haar verantwoordelijkheid onder andere naar 
deelname aan het internationale traject `Green Sustainable Airport’. 
 
Werkgelegenheid 
De stijgende lijn van de laatste paar jaar is tot stilstand gekomen vanwege het verminderde aantal 
passagiers.  

Bereikbaarheid 
Het vliegveld draagt als onderdeel van de internationale luchtinfrastructuur bij aan de bereikbaarheid 
van geheel Noord-Nederland. 
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13. Werken aan een gezonde woningmarkt 
 
Impuls Volkshuisvesting 
 
Wat willen we bereiken 
Voor de inwoners van Drenthe wenst de provincie een gezonde woningmarkt. Hier en daar in Drenthe 
bestaan echter knelpunten op het gebied van huisvesting. Dat zit vooral in de beschikbare 
woningvoorraad. Met geld uit de investeringsagenda geeft de provincie hier een positieve impuls aan. 
 
Doel 
Op verschillende plekken in Drenthe zijn knelpunten op het gebied van huisvesting aan te wijzen. 
Deze zitten met name in de kwetsbare woningvoorraad. Wij willen samen met alle Drentse gemeenten 
een impuls geven aan de lokale volkshuisvesting. Te denken valt aan sanering, kwaliteitsverbetering 
van particulier woningenbezit of kleinschalige woningbouwprojecten met een onrendabele top. 
 
Gemeenten geven aan dat het met name in kleine kernen lastig is kleinschalige woonprojecten te 
realiseren vanwege een onrendabele top, dat sanering van woningen of woonblokken stagneert en 
dat er voor wijken uit de jaren 1960-1970 een kwaliteitsslag nodig is. 
 
Krimp 
De provincie probeert door middel van een bescheiden financiële impuls de bestaande 
woningvoorraad te verbeteren waar dit voor andere partijen moeilijk realiseerbaar is. We helpen 
knelpunten op de woningmarkt aan te pakken, die niet vanuit de markt zelf worden opgelost. Er liggen 
hier nadrukkelijke relaties met provinciale doelstellingen op gebied van krimp en leefbaarheid en 
energie. Op 1 januari 2018 heeft de provincie de Uitvoeringsregeling Impuls Volkshuisvesting 
opengesteld. Doel van de regeling is het verbeteren van de kwaliteit in de bestaande woningvoorraad. 
Voor elke Drentse gemeente wordt een bedrag gereserveerd op basis van een verdeelsleutel. 
Gemeenten kunnen een plan indienen, dat uiterlijk in 2022 gerealiseerd moet zijn. 
 
Financiën 
In totaal wordt er vanuit de Investeringsagenda € 2 miljoen geïnvesteerd. Dit bedrag wordt minimaal 
verdubbeld door de gemeenten en samenwerkingspartners. Het provinciale deel mag gestapeld 
worden met andere provinciale fondsen, zoals het Binnenstadsfonds of de Herstructureringsregeling  
  
Samen 
In het ontwerpen van de regeling zijn gesprekken gevoerd met gemeenten, corporaties en 
marktpartijen over de opgaven waarmee zij geconfronteerd worden. In de realisatie van de projecten 
zijn met name de gemeenten in de lead en geven zij het project invulling samen met andere partijen. 
 
periodieke update geïnformeerd.   
 
Resultaten 2020 
 
In 2020 zijn alle aanvragen afgerond. In totaal zijn er tijdens de loop van de regeling 18 aanvragen 
ingediend en verleend. Indien de maximale aantallen van alle projectaanvragen bereikt worden zullen 
er 813 wooneenheden gebouwd of gerenoveerd worden. Dit is geen saldotoevoeging, dat was ook 
niet het doel van de regeling. Bij 13 projecten zijn er namelijk ook wooneenheden of overige panden 
gesloopt om een kwaliteitsslag te realiseren, om de woningvoorraad meer in balans te brengen met de 
woonbehoefte of simpelweg om een projectgebied bouwrijp te maken. Van de € 2.000.000,-- is 
€1.999.983,-- besteed. Een evaluatie die nader ingaat op de aantallen naar doelgroep, woningtype, 
werkzaamheden en effecten wordt in de vorm van een Statenbrief gedeeld. Nadat alle projecten zijn 
afgerond volt een eindrapportage.  
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15. Vitale Vakantieparken 
 
Wat willen we bereiken 
De twaalf Drentse gemeenten, Recreatieschap Drenthe, HISWA/RECRON en de provincie startten in 
2019 met de uitvoering van het programma Vitale Vakantieparken Drenthe (VVP). In dit programma 
werken we aan het realiseren van een divers en kwalitatief goed aanbod van vakantieparken door 
middel van twee sporen: 

- Excelleren (kansrijke en vernieuwende ondernemers worden gericht ondersteund zodat er 
een grotere kopgroep van vakantieparken ontstaat); 

- Transformeren (niet vitale parken met onvoldoende kwaliteit en toekomstperspectief binnen 
de verblijfsrecreatie krijgen een andere functie).  

Daarnaast werken we in het programma VVP aan Preventie & Vitaliseren. In dit kader wordt ook de 
aanpak van sociale problematiek, criminaliteit en/of ondermijning op de vakantieparken vormgegeven.  
De taskforce VVP werkt met de deelnemende partijen aan het realiseren van de doelen van het 
programma.  
 
Financiën 
In de Investeringsagenda 2016 – 2019 is voor het programma VVP € 6,5 miljoen beschikbaar gesteld. 
De uitvoering van het programma VVP is gepland van 2018 tot 2023. Het programma VVP loopt dus 
door na afronding van de lnvesteringsagenda 2016 – 2019. De besteding van de beschikbare 
financiële middelen zal met name in de jaren 2021 en 2022 plaatsvinden. € 1,6 mln. van het 
programmabudget en het resterende saldo van 2020 (€ 34.333) is overgeheveld naar 2021. De 
middelen voor het programma VVP en de middelen voor het project Naober Drenthe vanuit de 
kwaliteitsimpuls Toerisme & Recreatie in de Investeringsagenda 2020 – 2023 worden onder 
programma 9 van de begroting samengevoegd. 
 
Resultaten in 2020 
In oktober 2020 is Provinciale Staten met een brief tussentijds geïnformeerd over de ontwikkelingen 
binnen het programma VVP. In 2020 zijn de volgende resultaten bereikt: 

- In juli 2020 is het Recreatie Excellentie – programma (REX) gestart. Het REX-programma is 
bedoeld voor bestaande vitale vakantieparken (mkb) en nieuw te vestigen vakantieparken in 
Drenthe, die de potentie en de ambitie hebben om tot de Nederlandse en/of Europese top in 
hun segment te behoren. Voor de uitvoering van de door een ondernemer opgesteld 
parkproject-plan kan een financiële bijdrage worden verleend (maximaal een derde van de 
totale investering tot maximaal € 100.000, -- per vakantiepark). Voor het REX-programma is 
binnen de begroting van VVP totaal € 1,5 miljoen beschikbaar. Voor deelnemende 
ondernemers worden een aantal webinars georganiseerd met als thema’s: innovatie, 
kwaliteitsverbetering en duurzaamheid. Inmiddels hebben 12 parken zich aangemeld voor het 
REX-programma.  

- Uit de aanpak tot nu toe blijkt dat vakantieparken in het middensegment geconfronteerd 
worden met complexe vraagstukken. Ter ondersteuning van ondernemers in het 
middensegment zijn in 2020 plannen ontwikkeld voor de inzet van het instrument Recreatie 
Expertteam (RET.VVP). Het RET.VVP bestaat uit, een op maat samengesteld, 
multidisciplinaire team van experts dat ondernemers adviseert en coacht. Doel is om tot 
daadwerkelijke (re)vitalisering van deze bedrijven te komen en ook het middensegment een 
kwaliteitsimpuls te geven. De start van RET.VVP is gepland in 2021. 

- Bij 7 van de 12 gemeenten spelen transformatievraagstukken die op dit moment worden 
opgepakt (Noordenveld, Midden-Drenthe, Aa en Hunze, Westerveld, Coevorden, De Wolden, 
Hoogeveen). Concreet bevinden 22 vakantieparken zich in verschillende fasen van het 
transformatieproces waarbij de mogelijkheid wordt verkend om het vakantiepark een andere 
bestemming te geven. Het merendeel bevindt zich in de verkenningsfase. Enkele parken zijn 
verder in het proces en zijn bezig met het opstellen van een transformatieplan. De 
transformatie van het vakantiepark ‘Holle Drift’ in de gemeente Aa en Hunze naar een 
woonbestemming is in 2020 afgerond.  
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- De transformatie van een vakantiepark vraagt om een zorgvuldig proces, waarbij het van 
groot belang is dat de noodzakelijke stappen en de rollen en verantwoordelijkheden voor alle 
betrokken partijen helder zijn. Hiervoor is een helder stappenplan ontwikkeld dat de leidraad 
vormt voor het transformatieproces en de gesprekken met de Vereniging van eigenaren van 
de parken.   

- Het projectvoorstel Naober Drenthe voor de aanpak van maatschappelijke problematiek, en/of 
criminaliteit en ondermijning op vakantieparken is ontwikkeld en maakt onderdeel uit van de 
Kwaliteitsimpuls Toerisme & Recreatie als uitwerking van de Investeringsagenda 2020 – 
2023.  

- Een goede informatiepositie is een vereiste voor een effectieve integrale aanpak van sociale 
en veiligheidsproblematiek op de parken (binnen project Naober Drenthe). De 
informatiepositie van sommige gemeenten blijkt nog onvoldoende en daarom is in 2020 een 
project voorbereid om de registratie van recreatieobjecten op vakantieparken in de BAG te 
verbeteren. De uitvoering start in 2021. 

- Veel vakantieparken in Drenthe liggen in (de nabijheid van) de natuur. De ontwikkeling van 
een vakantiepark kan goed samengaan met versterking van natuur en landschap en circulair 
ondernemen. De Natuur- en Milieufederatie Drenthe (NMFD) heeft in het kader van het 
programma VVP een praktisch toepasbaar stappenplan opgesteld: een ‘groene routekaart’. 
Dit stappenplan helpt met kansen en uitdagingen die bij ondernemen in het groen en bij 
transformatie naar een andere bestemming komen kijken.  

 
Samenwerking Rijk 
Het vitaliseren van de verblijfsrecreatie is een landelijk thema. In november 2018 ondertekenden 
vertegenwoordigers van het Rijk, de provincies Drenthe, Noord-Brabant en Gelderland, RECRON, 
GGD GHOR, Federatie Opvang, Leger des Heils, het Landelijk informatie- en expertisecentrum (LIEC) 
en de VNG een eerste actie- agenda vakantieparken. Vanuit de erkenning dat de aanpak van de 
opgave een langere adem nodig heeft en de interbestuurlijke samenwerking meerwaarde heeft, is op 
27 januari 2021 een tweede actie-agenda ondertekend. Dit keer door alle provincies (IPO). Ook 
verkent de taskforce VVP bij het Rijk de mogelijkheid van aanvullende financiering voor het project 
Naober Drenthe. 
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5. Voortgangsrapportage Europa 
 
De voortgangsrapportage Europa wordt als separaat stuk aangeboden aan Provinciale Staten. Die 
rapportage bevat een inhoudelijke en financiële toelichting op de voortgang van projecten die 
cofinanciering inzetten vanuit Europese fondsen. 
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6. Managementresultaten 
 
Programma 7: Middelen en mensen  
 
Beleidsopgave 7.2: Bedrijfsvoering Documentaire inf ormatievoorziening 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten 

207201 Informatiebeheer: het goed 
beheren en opslaan van 
documenten die behoren tot een 
dynamisch, semi-statisch of een 
statisch archief, ongeacht hun vorm 

Centrale applicaties die gezamenlijk 
de documentprocessen 
ondersteunen 

Het beheer van de centrale applicaties is up to date 

Plan van aanpak voor een Drentse 
oplossing voor realisatie van een 
digitale archiefbewaarplaats (e-
depot), gezamenlijk met andere 
Drentse gemeenten, 
waterschappen en Drents Archief. 

Met gemeenten en het Drents Archief gezamenlijk tot een 
voorstel/uitvraag gekomen voor een raadpleegschil voor het e-depot. 
Daarnaast gezamenlijk een aanbesteding voorbereid voor een e-depot 
oplossing bij het Drents Archief. De aanbesteding vindt plaats in 2021 
en de Provincie Drenthe neemt deel in een pilot voor 3 jaar. 

Informatiebeheer: de organisatie en 
beheer van informatie, inclusief 
verwerking, opslag en ontsluiten 
van informatie 

De organisatie van en beheer an informatie is up to date 

 
Beleidsopgave 7.3: Bedrijfsvoering Financiën en Con trol 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten 

207301 Een financieel gezonde 
organisatie, die voldoet aan alle 
wettelijke eisen en gangbare 
opvattingen ten aanzien van 
financieel instrumentarium 

Verbetering financiele informatie 
voorziening m.n. vervanging 
financieel systeem 

In 2020 is een projectleider aangetrokken en daarmee is de 
uitvoeringsfase van het project voor de vervanging van het financieel 
systeem en de verbetering van de financiële informatievoorziening, van 
start gegaan. De corona situatie is nog steeds een complicerende factor 
voor de samenwerking en de goede communicatie. 

Er is een actuele nota opzet en 
werking financiële administratie 

Een nota opzet en werking financiële administratie is nog niet opgesteld. 
De nota opzet en werking financiele administratie wordt opgesteld in 
samenhang met de vervanging van het nieuwe financieel systeem. In 
dat kader gewijzigde/aangepaste uitgangspunten, processen en 
procedures kunnen dan meteen worden meegenomen. 

Er is een nota opgavegericht 
begroten (inclusief P&C-
instumentarium) 

Diverse aspecten van opgavengericht begroting zijn meegenomen in het 
vernieuwde financieel beleid, met name in de Nota Begrotingsregels 
provincie Drenthe 2020; deze is op 16 december vastgesteld door PS. 
Een voortgezette aanpak is onderdeel van de voorbereiding van het 
productieproces van de Voorjaarsnota 2021 en de Begroting 2022 

Er is een actuele nota loonkosten 
(waaronder bepaling, beheersing en 
toerekening) 

Een herziene nota loonkosten is in 2020 nog niet opgesteld; wel zijn 
aanpassingen aangebracht in onderliggend systeem en werkwijzen.De 
herziening van de nota loonkosten staat gepland voor 2021. 

Er is een actuele nota 
kostprijsbepaling, rentetoerekening 
en toerekening van kosten 

Een herziene nota kostberekening en -toerekening is nog niet opgesteld. 
Een herziene nota kostberekening en -toerekening staat gepland voor 
2021. 

Er is een actuele nota 
Europa/cofinanciering (inclusief 
beleid achter de betreffende 
reserves) 

Na het vervallen van de paragraaf Europa/cofinanciering is ook de 
achterliggende nota komen te vervallen als onderdeel van het financieel 
beleid. 

Er is een actuele nota grondbeleid De nota grondbeleid is nog actueel en nog niet ingepland voor 
actualisatie. 

Er is een actuele nota verbonden 
partijen 

De nota verbonden partijen is nog actueel en nog niet ingepland voor 
actualisatie. 

Er is een actuele beleidsnota 
bedrijfsvoering (niet financieel) 

Het beleid in het kader van de bedrijfsvoering is tot dusverre te vinden in 
de paragraaf bedrijfsvoering in de P&C-stukken. 
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Er is een actuele nota investeringen, 
afschrijvingen en waarderingen 

De nota Investeren, Activeren, Waarderen en Afschrijven 2020 maakt 
deel uit van Statenstuk 2020-963 Financieel beleid 2020 en is 
vastgesteld op 16 december 2020. 

Er is een actuele nota 
kapitaalgoederen/assetmanagement 
(inclusief kader voor actueel houden 
onderhoudsplannen) 

De nota kapitaalgoederen staat gepland voor 2021. Gekeken wordt nog 
of in hoeverre al relevante kaders worden verstrekt door het herziene 
MJOP. 

Er is een actuele nota heffingen en 
fiscaliteit 

Op 16 december 2020 is de Nota fiscaal beleid door PS vastgesteld. 

Subsidiebeschikkingen en 
inkoopopdrachten worden doelmatig 
en rechtmatig uitgevoerd op basis 
van de ASV 2017 en het 
inkoopbeleid 

Subsidiebeschikkingen en inkoopopdrachten worden doelmatig en 
rechtmatig uitgevoerd op basis van de ASV 2017 en het 
inkoopbeleid.Op basis van de beschikbare informatie die met de 
interimcontrole is verkregen zijn geen materiële fouten door de 
accountant vastgesteld. 

Er is een actueel beleidskader voor 
treasury 

In de vergadering van Provinciale Staten op 16 december 2020 is de 
Nota financiering provincie Drenthe 2020 vastgesteld. Deze nota 
vervangt het Financieringsstatuut provincie Drenthe 2014 en het Kader 
revolverend financieren uit 2012. 

Er is een actueel beleidskader voor 
risicomanagement 

De Nota Risicomanagement is op 16 december 2020 vastgesteld door 
PS. 

Productie planning en 
controldocumenten volgens met PS 
afgesproken planning 

De diverse producten binnen de P&C cyclus zijn tijdig vastgesteld.Dit is 
gebeurd conform de planning van het Spoorboekje 2020. 

207302 Bedrijfsvoering op 
concernniveau op orde 

Voeren van een 
gebruikersvriendelijke financiële 
administratie die aan alle wettelijke 
eisen voldoet 

We hebben de administratie adequaat en flexibel uitgevoerd in 2020, 
ondanks Coronatijd. Er zijn geen nieuwe wettelijke eisen geweest 
waaraan we moesten voldoen. 

 
Beleidsopgave 7.4: Bedrijfsvoering Informatievoorzi ening en automatisering 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten 

207401 Informatiemanagement: 
Een gedegen en veilige inrichting 
van de informatiehuishouding: 
digitale gegevens, applicaties, 
services en technische 
infrastructuur voor opslag en 
raadplegen van gegevens 

Technisch beheer van systemen, 
netwerken en telefonie 

Het technisch beheer van systemen, netwerken en telefonie is up to 
date 

Geo/ Gis en cartografische diensten De dienstverlening van Geo/Gis en en cartografische diensten is up to 
date, tevens word mee geparticipeerd in het datahuis 

Informatiemanagement en 
beveiliging 

Het informatiemanagement en beveiliging is up to date 

Uitvoering implementatieplan 
Informatie en Automatisering 

Uitvoering implementatieplan ligt in lijn met de planning 
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Beleidsopgave 7.5: Bedrijfsvoering Inkoop 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten 

207501 Effectief en efficiënt 
inkoopbeleid en inkoopproces met 
kansen voor het Drentse MKB 

Door gebruik te maken van de 
aanbestedingskalender blijven wij in 
control en zijn wij in staat om te 
sturen op inkoopcapaciteit 

Wij hebben doorlopend een actuele aanbestedingskalender bijgehouden 
wat heeft bijgedragen aan een goede sturing op onze inkoopcapaciteit. 

Door een digitaal werkend 
inhuurproces wordt de 
rechtmatigheid binnen het 
inhuurproces verhoogd 

In 2020 is het inhuurproces uitgevoerd en is gewerkt aan een verdere 
doorontwikkeling ervan. 

 
Beleidsopgave 7.6: Bedrijfsvoering Personeel en org anisatie 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten 

207601 Betrouwbaar en 
aantrekkelijk werkgeverschap 

Arbo en welbevinden medewerkers 
bevorderen 

-Met het aantreden van de nieuwe adviseur Arbo en gezondheid wordt 
een nieuwe impuls gegeven aan het (preventief) verzuimbeleid en de 
doelen die daaruit voortvloeien. 
-Na de zomer is de Risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E) opgestart. 
In de RI&E komen o.a. onderwerpen als Arbo- en verzuimbeleid, 
binnenklimaat, bedrijfshulpverlening, werkplekinrichting, 
beeldschermwerk, psychosociale arbeidsbelasting en fysieke belasting 
aan bod. De RI&E vormt als het ware het fundament van het arbobeleid. 
Als we weten waar de risico’s liggen in onze organisatie en wat 
het mogelijke effect van deze risico’s is, kunnen we de juiste 
maatregelen nemen. De uitkomsten van de RI&E en de hierbij 
aangegeven prioritering geven aan met welke risico’s, we wanneer en 
op welke manier aan de slag moeten. Dit verwerken we in het plan van 
aanpak. 
 
-Duurzame inzetbaarheid: Voor wat betreft het beleid Duurzame 
inzetbaarheid is een principe akkoord bereikt met de vakbonden. De 
provincie Drenthe wil een eigentijdse werkgever zijn die investeert in alle 
generaties. Hiervoor is een nieuw beleid Duurzame inzetbaarheid 
ontwikkeld, dat tegemoet komt aan behoeften op het gebied van 
inzetbaarheid van alle leeftijdsgroepen binnen de provincie Drenthe als 
organisatie. Het doel hiervan is te faciliteren in vraagstukken die te 
maken hebben met inzetbaarheid, dus als antwoord op een tijdelijke 
verminderde inzetbaarheid. Achterliggend doel is voorkomen van 
verzuim of langdurige uitval. De regie hiervoor ligt bij de werknemer zelf, 
om in gesprek te gaan met zijn of haar leidinggevende. Het beleid 
voorziet vervolgens in faciliteiten die aangewend kunnen worden, zoals 
ondersteuning bij loopbaanvragen, mantelzorg, levensstijl, een 
financieel vraagstuk of extra verlof. In 2020 is een principe akkoord 
bereikt met de vakbonden. In 2021 zal het beleid Duurzame 
inzetbaarheid na formele vaststelling geïmplementeerd worden. 

 P&O managementinformatie -het Dashbord voor het management is beschikbaar voor het 
management 
-vanuit P&O wordt HR-analytics gericht op de HR-proffesional 

De Ondernemingsraad is adequaat 
gefaciliteerd (tijd, geld en 
ondersteuning) 

De OR en de WOR-bestuurder worden gefaciliteerd in hun rol. 

Adequate personeels- en 
salarisadministratie voor derden, 
zowel intern als extern 

De DVO's met gelieerde partijen zijn geactualiseerd. De dienstverlening 
richting onze gelieerde partijen is adequaat uitgevoerd 

Standaardprocessen zijn 
gedigitaliseerd 

De standaard HR-processen zijn gedigitaliseerd. Waar nodig wordt 
gewerkt aan optimalisering en verdere inrichting. Dit is een continue 
proces. 

207602 De juiste mensen op de 
juiste plaats op het juiste moment 

Employer branding en 
arbeidsmarktcommunicatie 

De vacatureteksten zijn in 2020 vernieuwd en de corporate film is in 
ontwikkeling. Er is een nieuw modern vacatureformat ontwikkeld waarin 
uiting wordt gegeven aan het werkgeversmerk van Drenthe en de 
corporate film is in ontwikkeling. Ook op landelijk niveau wordt 
samengewerkt aan de arbeidsmarktcommunicatie waarin de employer 
branding van de Provincie als werkgever in IPO verband wordt opgepakt 
met als doel een landelijke campagne te lanceren. 

Strategisch opleidingsprogramma 
evalueren en doorontwikkelen. 

De organisatiebrede ontwikkelthema's zijn benoemd en het 
opleidingsjaarplan 2021 wordt ontwikkeld. Het Concern opleidingsplan 
2021 is vormgegeven en organisatiebrede ontwikkelthema’s zijn in 
samenhang met de 5 sporen voor organisatieontwikkeling benoemd en 
worden vastgesteld.  Het Opleidingsjaarplan 2021 is op basis daarvan in 
ontwikkeling. 

Actueel strategisch personeelsplan Vanuit de opbrengsten van het beleidsvoorbereidend proces is besloten 
Strategische Personeelsplanning (SPP) in samenhang met 
Talentmanagement verder te ontwikkelen. Het proces van instemming 
en implementatie staat gepland voor de resterende collegeperiode. 
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Beleidsopgave 7.8: Bedrijfsvoering Facilitaire zake n en Huisvesting 
Doelstelling Geplande resultaten Gerealiseerde resultaten 

207802 Het gebruik van duurzame 
gebouwen en terreinen en daarbij 
benodigde voorzieningen tegen 
acceptabele kosten en bij voorkeur 
energieneutraal 

Schoonmaak van de provinciale 
gebouwen conform de 
contractafspraken 

Er is extra schoongemaakt in de Covid periode. Hiervoor zijn extra 
middelen aangeschaft 

De gemiddelde bezetting van alle 
aanwezige bureauwerkplekken in 
het gehele provinciehuis is minimaal 
60% 

Door Coronapandemie is het provinciehuis maar voor een deel 
beschikbaar geweest. De bezetting is daarom niet gehaald, maar 
aandacht of bijsturing is in dit geval niet aan de orde. 

Centraliseren van het beheer en 
onderhoud van grote opstallen 

Het vastgoed van 5  gebouwen (kloosterveen, Peelo, Borger, Rogat en 
Schoonebeek) zijn dit jaar over gegaan voor beheer en onderhoud. Ook 
budgetten zijn hiervoor van W&V overgedragen. 

Meerjarenonderhoudsplannen 
opgesteld voor de grote opstallen 
(steunpunten) van Wegen en 
Vaarwegen 

Het vastgoed van 5  gebouwen (kloosterveen, Peelo, Borger, Rogat en 
Schoonebeek) zijn dit jaar over gegaan voor beheer en onderhoud. Ook 
budgetten zijn hiervoor van W&V overgedragen. 

Uitvoering energiebesparende 
maatregelen 

Corona heeft er in 2020 wel voor gezorgd dat we minder energie 
hebben gebruikt dan voorgaande jaren. Dit is met name veroorzaakt 
door slim om te gaan met energieverbruikers, bij minder gebruik van het 
provinciehuis. 

Uitwerking huisvestingsbeleidsplan 
2020 

Er is een pilot ontwikkeld in het pre corona tijdperk, maar de visie voor 
de post coronatijdperk is nog niet helder. 

207801 Het zoveel mogelijk 
inzetten van duurzame facilitaire 
producten en diensten tegen 
acceptabele kosten 

Levering van passende grafische 
diensten aan de provinciale 
organisatie en gelieerde partijen 

Diensten gerealiseerd volgens doelstelling 

Levering van passende 
dienstverlening van de Servicedesk 
aan de provinciale organisatie en 
inpandig gelieerde partijen 

De dienstverlening is conform doelstelling behaald 

Beveiligings-, receptie- en 
hospitalitytaken conform de 
contractafspraken. 

Deze diensten zijn gerealiseerd volgens contractafspraken 

Levering van passende secretariële 
ondersteuning aan de provinciale 
organisatie en inpandig gelieerde 
partijen 

De dienstverlening is gerealiseerd conform de gestelde doelstelling 

Levering van chauffeursdiensten 
aan bestuur en directie. 

In 2020 is deze dienst geleverd 

Een duurzaam wagenpark. Het wagenpark bestaat voornamelijk uit auto's welke rijden op 
elektriciteit en waterstof 

 






