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O ndenrverp: Voorjaars nota 201 1

Geachte voorzitter/leden,

Focus en verbinding, dat zijn de uitgangspunten die de komende jaren het beleid van

Drenthe zullen bepalen. Daarbij betekent "focus": keuzes maken. En daarbij betekent

"verbinden": samen voor Drenthe. Wij staan een beleid voor, waarbij de provincie

ertoe doet. Wij willen geen bemoeial, hindermacht of pinautomaat zijn, maar een

relevante partner, die meen¡raarde creëert. En wijwillen "de goede dingen" doen;

zaken waar Drenthe beter van wordt.

Dat het maken van keuzes en het samen bereiken van meerwaarde voor Drenthe

centraal staan in het beleid van dit college, wordt urgent door de donkere wolken die

boven de financiële positie van onze provincie hangen. Er is zwaar weer op komst.

Maar niet alleen dat.
Het nieuwe bestuursakkoord leidt tot een ingrijpende herverdeling van taken tussen

overheden. Daarmee is een bedrag gemoeid van in totaal ongeveer € 8,5 miljard.

Daarnaast wordt circa € 2 miljard aan bezuinigingen verdeeld over de overheden.

Voor de provincies - en dus ook voor Drenthe - betekent dit vooral grote kortingen op

diverse doeluitkeringen op het gebied van onder meer natuur en mobiliteit.

Wij hebben in het college van GS inmiddels indringend gesproken over het te voeren

beleid, bij wijze van uitwerking van het collegeprogramma en binnen het financieel

perspêctief in het kader van de Voorjaarsnota 2011 . We hebben na uitvoerige

discussies geconcludeerd, dat het maken van fundamentele keuzes onontkoombaar

is. Het is daarbij ook de inhoudelijke lijn van dit college, keuzes niet uit de weg te
gaan.

De financiële realiteit dwingt ons daar ook toe. Vanaf 2014 en 2015 worden bij

voortzetting van bestaand beleid de begrotingstekorten van een dusdanige omvang,

dat om een duurzaam financieel evenwicht te behouden, ingrijpende maatregelen
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noodzakelijk zullen zijn. Maatregelen van uitsluitend financieel bijstellende aard zullen

niet langer volstaan.

ln de Voorjaarsnota 2011 zal onze positie aan u worden voorgelegd. De voorjaarsnota

zal vermoedelijk de opmaat zijn voor fundamentele keuzes voor de langere termijn.

Wijzijn voornemens de komende periode het provinciale beleid integraal kritisch te

toetsen. Daarbij wordt het "nulpunt" als uitgangspunt genomen. Het totale takenpakket
van onze provincie en de hieruit voortvloeiende kosten worden daarop aan een

kritische beoordeling onderworpen. Onze keuzes zullen gebaseerd zijn op het

bestuursakkoord, de eigen positiebepaling in "Amen is geen Amsterdam" en de vier
speerpunten uit ons Collegeprogramma 2011 -2015.

Wij vinden het zeer wenselijk u mee te nemen in onze gedachtevorming. ln dit licht

nodigen wij u in de aanloop naar de algemene beschouwingen over de Voorjaarsnota

201 1 uit voor een informatieve werkconferentie op woensdag 22 juni aanstaande. Wij
zullen u dan onze financiële positie en de beïnvloedbare en niet-beTnvloedbare

factoren hierop nader toelichten. Daarbij gaan wij in op de maatregelen die wij op de

korte termijn willen nemen, maar wij willen het ook hebben over hoe wij op de langere

termijn Drenthe in positie voor een veranderende omgeving en toekomst denken neer

te zetten.
De definitieve Voorjaarsnota20ll zal de basis vormen voor de behandeling in de

Statencommissie Bestuur en Financiën van 6 juli aanstaande en voor uw algemene

beschouwingen op 13 en 14 juli aanstaande.

De komende tijd gaan wij met elkaar een intensíef en complex traject in. Wij hopen en

verwachten dat de conferentie op woensdag 22 juni aanstaande daarvoor een goede

start zal zijn.

Hoogachtend

gedeputeerde staten van

, secretaris , voorzitter


