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Onderwerp: Beantwoording technische vragen over de Begroting 2015

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij treft u de beantwoording aan van de technische vragen die van de zijde van uw

Staten gesteld zijn over de Begroting 2015. Wij geven hierna per gestelde vraag ons

antwoord.

Technische vragen van de fractie GroenLinks

provincie renthe

Vraag Antwoord

P4 - bezuinigingsscenario's worden achter
de hand gehouden en in het voorjaar van
2015 opnieuw geactualiseerd - wanneer
en hoe?

De bezuinigingsscenario's worden op

zijn laatst geactualiseerd in de aanloop

naar de vorming van het nieuwe college

van GS, opdat het nieuwe college een

actueel beeld heeft van de beschikbare

ruimte en de mogelijkheden de bezuini-
gingen te realiseren die in 2016 en latere
jaren noodzakelijk zijn.

Programma 2: mobiliteit
Meerjarenoverzicht per program ma in

detail - bijwegen en vaarwegen (2.3 en

2.4) is het onderhoud fors in prijs toege-
nomen (€ 7 ton en € 1 miljoen) - waaruit
bestaat deze toename en (waarom) is
deze, in deze omvang, noodzakelijk?

ln 2015 zijn de kosten voor wegenon-

derhoud ruim € 943.000,-- hoger begroot

dan voor 2014.|n 2014 is incidenteel

binnen programma 2 € 600.000,-- ver-
schoven naar het budget voor de vaar-

wegen.

De kosten onderhoud vaarwegen zijn in
2015 bijna € 304.000,-- lager begroot

dan in 2014. DaI is een saldo van diver-
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se verschillen. Wijveruvijzen u daarvoor
naar de bladzijden 20 en 21 uit de begro-

ting. ln uw vraag heeft u het over een

toename van de uitgaven van € 1 mil-
joen. Dat betreft het onderdeel lasten

vaarweg Erica-Ter Apel.

Voor dit project is de verwachte afreke-
ning (terug te betalen bedrag van ca.

€ 1.035.000,--) met de subsidiegevers

voor de vaarweg Erica-Ter Apel begroot.

Deze terugbetaling wordt gedekt uit de

hiervoor aanwezige reserve.

Programma 4: cultuur
Blz. 26 cultuur: decentralisatie van Rijk

naar provincie met betrekking tot erfgoed

en bibliotheken, over welke taken en taak-

verdeling hebben we het hier?

Blz. 30: hoe is nu de samenwerking tus-

sen K&C en de kunstencentra? Hebben

ze overleg?

Wat betreft erfqoed:
- inzet rijksrestauratiem iddelen (door

Drenthe gekoppeld aan middelen voor
Herbestemming);
- toezichttaak op uitvoering Monumen-

tenwet door gemeenten in het kader van

de Wet revitalisering generiek toezicht.

Wat betreft bibliotheken:

de provincie had een taak in het biblio-

theekstelsel en houdt in het wetsvoorstel

een taak. Doel van de aanstaande

wetswijziging voor bibliotheken is een

heldere verantwoordel ijkheidsverdel i ng

in het bibliotheekstelsel. De wettelijke
taak van de provincie wordt hierin be-
perkt tot uitvoeren van het interbiblio-

thecair leenverkeer, ondersteunen van

innovatie van de fysieke bibliotheek en

een verantwoordelijkheid gezamenlijk

met minister en gemeentebesturen voor

het bibliotheeknetwerk. Over de nieuwe

taakverdeling zijn wij in gesprek met
gemeenten en, in tweede instantie, met

de noordelijke provincies en het Rijk.

Over onze taakuitvoering voor het Drent-

se bibliotheekstelsel maken wij afspra-
ken met gemeenten.

Onder regie van provincie en VDG zijn

we twee jaar geleden gestart om de

overlap tussen de gemeentelijk en pro-

vinciaal gesubsidieerde instellingen op te

lossen door vergaande samenwerking of
fusie. Door veranderingen in gemeente-

land en een afbouw van de kunstencen-

tra blijven er "tweedelijns" onderdelen

over, waardoor een nieuwe vorm van

samenwerking opportuun is. ln deze

nieuwe situatie voeren we gesprekken,
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waarbijwe constateren dat het voor de

gemeenten geen gemakkelijke situatie

is.

Programma 5: ruimte
Meerjarenoverzicht per programma in

detail - duurzame krimpregeling € I mil-
joen extra ten opzichte van vorig jaar -
waar bestaat deze vermeerdering uit, wat
is de dekking en wat wordt ervoor ge-

daan?

ln 2014 en 2015 is in totaal € 1 ,4 miljoen

beschikbaar voor de uitvoering van deze

regeling, waarvan € 0,4 miljoen extra
(Voorjaarsnota 2014) ) ten opzichte van

de € 1,0 miljoen van de Voorjaarsnota

2013.
Uitgegeven wordt € 200.000,-- in 2014
en € 1,2 miljoen in 2015. De uitgaven

worden gedekt door een bijdrage uit de

Reserve vitaal platteland

Het totale budget wordt ingezet voor de

Stimuleringsregeling herbestemm ing en

herontwikkeling bestaand vastgoed. Zo

anticiperen we op de vraag naar nieuwe

vormen van bedrijfshuisvesting, verande-
rend winkelgedrag en veranderingen in
de bevolkings- en huishoudingssamen-

stelling. Tevens stimuleren we op deze

wijze de werkgelegenheid.

Programma 6: water/milieu/bodem

Meerjarenoverzicht per programma in
detail - leren voor duurzaamheid (6.4)

wordt stopgezet, waarom?

De geraamde inkomsten en uitgaven van

€ 100.000,--in2014 betreffen een een-

malige subsidietoezegging van het Rijk.

We veruvachten dat het Rijksprogramma
"Duurzaam door" gecontinueerd wordt.

Nieuwe middelen zijn echter (nog) niet

toegezegd. Zodradat gebeurt, wordt dat
via een planning en control-document
aan u voorgelegd.

Programma 7: groen -
pMJ P/natu ur/landschap/landbouw
Meerjarenoverzicht per programma in
detail - op diverse groene organisaties
wordt substantieel bezuinigd - kunt u uit-
leggen waarom BoerenNatuur wél meer
geld krijgt komend jaar, kunt u aangeven
wat de precieze consequenties zullen zijn
van ongeveer € '1,5 ton bezuiniging op
Landschapsbeheer? ldem op plattelands-

ontwikkeling Recreatie en toerisme, soci-

aal-economische voorzieningen en land-

bouw?
p58 - decentralisatie DLG: hoe staat het er
op dit moment precies voor?
p60 - beleidskader voor uitvoering Na-

tuurwet - wat en wanneer stellen wij ons

daarbijvoor?

BoerenNatuur:
Het budget voor alle groene instellingen,

waaronder BoerenNatuur, wordt jaarlijks

ge'indexeerd.

Bezuiniqinq op Landschapsbeheer:

Het Rijk doneerde jaarlijks een bijdrage
voor Landschapsbeheer Drenthe van

ruim € 500.000,--. Deze bijdrage is tij-
dens het kabinet Rutte, zoals meer bij-

dragen voor natuur en landschap, komen

te vervallen. Als overbrugging heeft de
provincie de bijdrage van het Rijk aan

Landschapsbeheer Drenthe overgeno-

men en geleidelijk afgebouwd tot en met

2014. Met ingang van2015 ontvangt

Landschapsbeheer Drenthe alleen nog

een bijdrage van ruim € 500.000,- van

de provincie voor haar provinciale taken.

Door deze bezuiniging is Landschaps-

beheer genoodzaakt zich te beperken in
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de uitvoering van haar taken. De bege-

leiding van vrijwilligers en burgerpartici-
patie vormt nu de kerntaak van de orga-

nisatie. Om de noodzakelijke besparing

in de kosten te realiseren, is de uitvoe-

ring van werkzaamheden in natuur en

landschap door aannemers verminderd.

Daarnaast zet Landschapsbeheer zich in
om een grotere bijdrage van de gemeen-

ten te krijgen.

Plattelandsontwikkelinq Recreatie en

toerisme, sociaal-economische voorzie-

ninqen en landbouw:

De jaarlijkse provinciale bijdrage ad

€ 250.000,-- wordt als provinciale co-
financiering ingezet voor de POP3-

doelen.

Over de afbouw van de subsidiëring van

een aantal vervallen rijkstaken uit de

ILG-periode hebben wij u een brief ge-

stuurd op 17 januari 2013 met kenmerk

51 t3.1212012008700.

Decentralisatie DLG

Het landelijke convenant is door het IPO

en EZ ondertekend, waarmee de onder-

handelingen zijn afgerond en de transitie
definitief is geworden.

Groningen en Drenthe gaan vanaf de

overkomst van de DLG-medewerkers
per 1 maart 2015 samenwerken op de

uitvoering van taken in het landelijk ge-

bied. Het streven is in 2016 te komen tot
een zelfstandige uitvoeringsorganisatie,

waarin de taken van de gedecentrali-

seerde DLG worden ondergebracht.

Naast de transitie, waarbij de DLG-

medewerkers worden geplaatst bij de
provincie Drenthe, opteren wij voor de

vorming van een Gemeenschappelijke

regeling per I januari 2016. Centraal

hierin staat de vorming van een herken-

bare uitvoeringsorganisatie die namens

de provincies een intermediaire rol ver-

vult tussen de provincie en de partners in

de uitvoering.

ln afwachting van de definitieve organi-

satie neemt Drenthe de voormalige DLG-

medewerkers voor Groningen en Dren-

the in dienst. Hiervoor ontvangt Drenthe

een verhoging van de decentralisatie-
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uitkering Natuur en de rijksbijdrage aan

Groningen. ln de 2e Financiële actualisa-

tie treft u de begrotingswijziging aan

samenhangende met de overname van

voormalige DLG-medewerkers en lasten

en baten van de uitvoeringsorganisatie.

Beleidskader voor uitvoerinq Natuurwet:

Het'wanneer'hangt mede samen met

de totstandkoming van lagere wetgeving
(AMvB en Ministeriële Regeling), nodig

voor de uitvoering van die nieuwe Wet
natuurbescherming. Daarover is overleg
gaande tussen Rijk en provincies.

De intensivering naar de NOM betreft het

structureel maken van voorheen pro-
jectmatige bijdragen aan bedrijven voor

enerzijds het helpen bij het vinden van

de juiste financiering en anderzijds busi-

ness development (van idee naar ver-
koopbaar product).

Het gaat hier niet om een korting maar

om een overheveling van2013 naar

2014 van € 1,5 ton. Het budget voor

landbouwstructuurversterking was in
2014 € 1 ton lager, in 2015 is het budget

op het reguliere niveau.

De extra gelden ten behoeve van breed-

band worden gedekt vanuit de lntensive-

ringen ten laste van ruimte 2014. Het
betreft mede het faciliteren van bewo-

nersinitiatieven via coöperaties. Wij ver-
wijzen naar de brief van 13 oktober jl.

over hoogwaardige com m unicatienet-

werken (kenmerk 41 13.51201 4005969).

Programma 9: econom ie/arbeidsmarkt

Meerjarenoverzicht per programma in

detail - de NOM (9.3) gaat € 1 ton meer

ontvangen - wat kopen we voor dat geld?

De structuurversterking recreatie en toe-

risme wordt € 1,5 ton gekort, landbouw-
structuurversterking krijgt € I ton extra -

wat is de motivatie van deze keuze en wat
verliezen/kopen we?

Vraag met betrekking tot breedband, waar

komt dat fonds vandaan, wie betaalt dat,

waaruit? ls dit het faciliteren van bewo-
nersinitiatieven breedband? Zijn dat de

coöperaties?

Vanuit de middelen voor vorming en

opleiding (die onderdeel zijn van de

apparaatskosten) wordt elk jaar een

bedrag toegevoegd aan het budget voor
concernopleidingen. ln 201 4 was dat
€ 250.759,--. ln totaliteit is het bedrag

voor scholing gelijkgebleven.

Programma 10 en bijlagen: midde-
len/bedrijfsvoering
Meerjarenoverzicht per programma in
detail - budget voor scholing wordt gehal-

veerd (10.2) - waarom?

Vraag Antwoord

Het bedrag in 2015 is inclusief een een-

malige uitgave van € I miljoen voor het

lnvesteringspakket Leek-Roden. Tot die

Regiovisie Groningen - Assen, programma 5
Waarom wordt (eenmalig)€ 1 miljoen extra

betaald in 2015?

Technische vragen van de fractie WD
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We hadden verwacht: €921.732,--.
ln de toelichting op het verschil wordt gerefe-

reerd aan de RUD.

Maar dat is toch heel iets anders?

uitgave is besloten in de 2e Bestuursrap-
portage 2012. De passage over de RUD

is ten onrechte opgenomen. Op het mo-

ment van beantwoorden van deze vraag

kon de drukproef van de begroting nog

worden aangepast op dit punt.

Vitaal platteland

Dorpsinitiatieven staan genoemd bij "5.2 -
een aantrekkelijke leefomgeving", maar is

niet zichtbaar in de programmabegroting.

Hoeveel is ervoor uitgetrokken in 2015?

De begrotingspost horende bij het onder-
deel 5.2 staat bij 7.2Vilaal platteland,

maar is voor 2015 nog niet geraamd. ln

de 2e Financiële actualisatie worden de

bedragen voor 2015 geraamd, conform

statenstuk 2013-565, dat door uw Staten

is vastgesteld op 17 april2013. Het gaat

om tenders met een omvang van

€ 300.000,-- per stuk. Daarom wordt Um

2018 jaarlijks € 600.000,-- onttrokken aan

de Reserve vitaal platteland en in pro-

gramma 7 geraamd als last.

ln de 2e Financiële actualisatie worden de

bedragen voor 2015 geraamd, conform

statenstuk 2013-565, dat door uw Staten

is vastgesteld op 17 april 2013. De meer-
jarige onttrekking aan de Reserve vitaal
platteland voor jaarlijks twee tenders

dorpsinitiatieven moet nog worden ge-

raamd. Het gaat om tenders met een om-
vang van € 300.000,-- per stuk. Daarom

wordt Um 2018 jaarlijks € 600.000,-- ont-
trokken aan de Reserve vitaal platteland

en in programma 7 geraamd als last.

" 7 .2 - Plaltelandsontwikkel i ng"

bestaat uit drie onderdelen, de derde betreft
Vitaal Platteland (p. 64). Deze is echter niet

opgenomen in de begroting van 7.2 (ook niet

in productenraming). Waarom niet? We zien

hier een onttrekking van de Reserve vitaal
platteland in 2013 en 2014, maar in 2015

niet.

9.3 Verbetering vestigingsklimaat
Hier is aan toegevoegd 'faciliteren bewoners-
initiatieven breedband'. Maar ook hier ont-
breekt een budget in begrotingl
productenraming voor 2015. Hoeveel wordt
hiervoor uitgetrokken? Waar is de vorming

van een provinciaal platform/coöperatie/-

breedbandfonds (zoals beschreven in de

beleidsbrief) begroot?

De extra gelden ten behoeve van breed-

band worden gedekt vanuit de lntensive-

ringen ten laste van ruimte 2014. Het
betreft een bedrag van € 3 miljoen. ln de

2" Financiële actualisatie wordt dit mee-
genomen.

Klopt het dat in 2015 alleen fietspaden
(€ 500.000,--) en duurzame krimpregeling
(sloop/bestem m ingsverandering,
€ 1,2 miljoen) worden betaald vanuit de Re-

serve vitaal platteland? Worden er verder
geen activiteiten ontplooid vanuit de beleids-

uitwerking van de motie Vitaal Platteland of
wordt dit elders begroot binnen de program-

mabudgetten en dan niet ten laste van Re-

serve vitaal platteland? (Wat en waar dan?)

De volgende onttrekkingen zijn nu opge-

nomen voor 2015: voor krimp is dat een

bedrag van € 1.200.000,--, voor de fiets-
paden is € 500.000,-- onttrokken. ln de 2e

Financiële actualisatie worden de bedra-
gen voor Vitaal Platteland in 2015 ge-

raamd, conform statenstuk 2013-565, dat

door uw Staten is vastgesteld op 17 april
2013. Het gaat om tenders met een om-
vang van € 300.000,-- per stuk. Daarom

wordt Um 2018 jaarlijks € 600.000,-- ont-

trokken aan de Reserve vitaal platteland

en in programma 7 geraamd als last.
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Bij de toelichting Reserve vitaal platteland

(pag. 159) staat o.a. dat er € 800.000,- is

onttrokken voor'leefbaar houden platteland'

Wat was/is dit?

Hier wordt gedoeld op de oorspronkelijke
omvang van de tenders Dorpsinitiatieven

2013 en 2014 van respectievelijk
€ 200.000,-- en € 600.000,--. ln de 1e

Actualisatie 2014 zijn de tenders 2014

opgehoogd met € 150.000,-- per tender.

Als ik de genoemde bedragen op pagina 159

(toelichting) optel, mis ik nog €25.275,--
t.o.v. de stand van de reserve eind 2015.

Hoe is dit te verklaren?

Dit betreft een bedrag van€25.275,--
voor onderzoek breed band/onderzoek
Companen Zuid Oost uit 2013. We venivij-

zen u ook naar de beantwoording van de

technische vragen over de Voorjaarsnota

2014 van 6 mei 2014, kenmerk
19t3.812014002894.

De vraag gaat over cijfers 2014 in een
memo aan uw Staten waarin een nadere

onderbouwing wordt gegeven over de

kosten van de RUD. ln het bedoelde me-

mo wordt het bedrag van € 6.179.932,--
onderbouwd. Het bedrag is gesplitst in
een bijdrage aan de RUD van €
4.443.380,-- en kosten provincie

€ 1.736.552,--.
1. De bijdrage aan de RUD is inmiddels

verlaagd lol€ 2.446.321,--. Dil als ge-

volg van het overhevelen van taken en

bevoegdheden van provincies naar
gemeenten. De overheveling is ge-

paard gegaan met een (budgettair

neutrale) overheveling van geld uit
Provi nciefonds naar Gemeentefonds.

2. De kosten van de provincie zijn be-

grepen in het in programma 10 ge-

raamde bedrag "toegerekende appa-

raatskosten". Het bestaat uit onder
andere salarissen team VTH, reiskos-

ten etc.

Wij hebben als toezegging een memo ge-

kregen met de kosten van de RUD. ln de
memo staat al aangegeven dat een zuiver

inzicht nauwelijks te verschaffen valt. Als we

naar de begroting kijken, klopt dat. We heb-

ben veel moeite om te snappen hoe we aan

het totaal van € 6.179.932,-- komen. Wilt u
hier een toelichting over verstrekken? Graag

een duidelijke onderbouwing van het boven-
genoemde bedrag.

Een toezegging van GS is, naar aanleiding
van vragen van ons, om in 2015 zichtbaar

aandacht aan Europa te besteden. We ko-

men het echter amper tegen, nauwelijks enig
verschil met2014.ln geen enkel programma

zijn duidelijk middelen, met uitzondering van
de cofinanciering, opgenomen! Hebben we

niet goed gekeken, komt het nog, of is dit
het? Graag ontvangen we hierop een toelich-
ting/onderbouwing.

Europa als facet in het realiseren van

onze provinciale ambitie is belangrijk. Dat
geven we vorm via een dit jaar ontwikkel-

de programma-aanpak. We hebben het

belang willen uitdrukken (en daarmee

mede te voldoen aan de toezegging) door

niet zozeer de opzet van de begroting te
wijzigen, maar de Europese dimensie te

beschrijven in onze aanbiedingsbrief.

Europa is een facet in het werk van ons

als provincie. Dat betekent dat de Euro-
pese dimensie ook terugkomt in de ver-
schillende begrotingsonderdelen. De fi-
nanciële inzet, in de vorm van provinciale

cofinanciering voor projecten die ge-

bruikmaken van Europese middelen als
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POP, OP EFRO en lnterreg, zal daarbij
plaatsvinden middels inzet van middelen

uit verschillende budgetten in de inhoude-

lijke begrotingsonderdelen en de EU-

cofinancieringsreserve. Om dat in goede

samenhang en meer programmatisch te
kunnen vormgeven, wordt een spelregel-
kader ontwikkeld. De genoemde EU-
programma's gaan naar verwachting in

2015 van start. Het belang van Europa

maken we ook zichtbaar door een deel

van de ruimte uit het rekeningresultaat
2013 en de Begroting 2014 in te zetten

voor deze cofinanciering.

Nota van aanbieding (NvA), pagina 9:

Herberekening lBOl etc.:Wilt u een toelich-

ting geven op deze alinea? Het niet uitkeren
van lBOl 2013 leidt volgens de NvA tot een

voordeel van 843K. Wanneer we een gecal-

culeerde uitkering niet ontvangen, leidt dit
normaal gesproken toch niet tot een voor-

deel? Graag toelichten.

Het betreft hier niet een van het Rijk te
ontvangen uitkering, maar een bedrag dat
vanuit provinciale middelen aan de RSP-

reserve moet worden toegevoegd om

deze op het juiste prijspeilniveau te hou-

den. Met het Rijk is afgesproken hiervoor

het lBOl-percentage te hanteren. Het

lBOl-percentage is op 0 gesteld. Daar-

door vervalt de begrote toevoeging en

ontstaat er een voordeel.

NvA, pag B, fin. tabel:
Bevordering openluchtrecreatie € 1 miljoen.

ls dat bovenop de € 1 miljoen uit Vitaal Plat
teland voor de fietspaden? Graag toelichten

Wij hebben € 1 miljoen beschikbaar ge-

steld voor fietspaden met dekking uit Vi-

taal Platteland. Het gaat hierbij om recrea-

tieve fietspaden die een belangrijk onder-

deelzijn van ons vrijetijdsprofiel. Hier-

naast hebben wij € I miljoen uit de ruimte

lntensivering en 201 4 beschikbaar gesteld

voor openluchtrecreatie. Het gaat dus om

twee verschillende posten. De€ I miljoen

voor openluchtrecreatie betreft een bij-

drage aan SBB. De gemeenten hebben

samen met ons geconstateerd dat het niet
goed voor het vrijetijdsproduct van onze
provincie zou zijn, wanneer met name

Staatsbosbeheer niet in staat zou zijn om

een aantal recreatieve voorzieningen in

stand te houden. Via het Recreatieschap

willen de gemeenten de komende jaren

€ 250.000,-- beschikbaar stellen, wanneer
ook de provincie daar haar verantwoorde-

lijkheid in pakt. De gemeenten zien hierbij

ook goede mogelijkheden om de doel-
groep die nu gebruikmaakt van de WSW

erbijte betrekken. We vinden dit een goe-

de ontwikkeling en willen daarvoor inci-

denteel € 1 miljoen beschikbaar stellen,

die in tranches gedurende de komende
jaren aangewend kan worden.
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NvA, pagina 7:

U spreekt over een norm van omvang alge-

mene reserve van € 5 miljoen. Deze norm is

ons niet bekend. Heeft PS deze norm vast-
gesteld en wanneer?

Deze norm is opgenomen in de Nota re-

serves en voorzieningen 2012, die des-

tijds is vastgesteld. Daarnaast wordt deze
norm al enige jaren opgenomen in de
jaarstukken en begrotingen. Het is geen

nieuwe norm.

Begroting blz.13.
De extra frictiekosten RUD (103K) wekken

verbazing, omdat we al eerder forse bedra-
gen voor die frictiekosten hebben uitgege-
ven. Wilt u hierop een toelichting verstrek-
ken?

ln de Begroting2014-2018 was in2014
€ 1,1 miljoen beschikbaar voor vorming

RUD en in 2015 € 950.000,-- ln de le
Bestuursrapportage 2014 is daarvan in
2014 € 500.000,-- gebruikt voor de dek-
king van de bijdrage aan de RUD en in
2015 € 453.267,--. Voor 2014 resteert

derhalve € 600.000,-- en voor 20'15

€ 496.773,--. De afname van het be-

schikbare budget is € 103.000,--. Er is dus
geen sprake van extra budget, maar van

een verlaging in 2015 ten opzichte van

2014.
Begroting blz.25:
Bij de verklaring van verschillen wijst u op

bevoorschottingsritmes of op uitvoeringsrit-
mes van projecten. Ervan uitgaand dat be-

dragen conform het uiteindelijk beschikbare
budget zijn, is het dan reëel om te veronder-

stellen dat we aan het einde van de RSP-
projecten op 0 (nul) uit zullen komen? Wilt u

dit toelichten?

Het RSP-programma kent een looptijd tot

en met 2020. ln de Begroting 2015 wordt
financieel een doorkijk gegeven tot en met
2018.Deze meerjarenraming RSP is op

basis van verwachte kasritmes van RSP-
projecten opgesteld. Dit geldt voor zowel

de projecten die de gemeente uitvoert, als

de provinciale projecten. Afhankelijk van

diverse ontwikkelingen (waaronder aan-

bestedingsmarkt), verwachten we aan te

koersen op nul. lndien wijzigingen optre-

den worden uw Staten hierover geinfor-

meerd via de bestuursrapportages en/of
financiële actual isatie.

Begroting blz. 35/36:
ln uw verklaring van verschillen beschrijft u

onder andere herschikking van gelden naar
de beleidsopgave vitaal en leefbaar Drenthe.
Wilt u hier een nadere toelichting op geven?

Niet geheel duidelijk is waar deze gelden

vandaan komen en waarom tot herschikking

binnen de beleidsopgave wordt overgegaan.
Wanneer taken van de provincie komen te
vervallen en daarvoor bestemde gelden be-

hoeven niet te worden teruggegeven (dus

eigen geld), is herschikking binnen de be-

leidsopgave toch geen automatisme?

De provincie had een kleine wettelijke rol

in de WMO. Dit was onderdeel van de
Beleidsvisie sociaal 2013-2015. Voor de

WMO-taak is geen apart geld beschikbaar
gesteld door het Rijk of de provincie. Nu

die wettelijke taak wegvalt, blijft de Be-

leidsvrsie sociaal 2013-2015 overeind

staan in een veranderende omgeving.

Zoals al in de Voorjaarsnota en de begro-

ting is aangegeven, worden de gemeen-

ten per 2015 door de verschillende decen-

tralisaties geconfronteerd met een hoe-

veelheid aan extra taken in het sociaal

domein. Te verwachten valt dat het voor

Drentse gemeenten, mede door de kor-

tingen vanuit het Rijk, een hele klus is de

decentralisaties op sociaal terrein opti-

maal uit te voeren. Wij pakken onze pro-

vinciale rol door, op vraag van Drentse
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gemeenten, te agenderen, te stimuleren,

te signaleren, te monitoren (bijvoorbeeld

de Onderwijsmonitor) en waar
nodig te ondersteunen.

De brede expertise die is opgebouwd op
de beleidsterreinen jeugdzorg, onderwijs,

arbeidsmarkt en participatie wordt, daar
waar nodig, flexibel en vraaggericht inge-

zet. Daarom zijn de middelen binnen het

sociale domein herschikt.

Uiteraard is de herschikking van de mid-

delen geen automatisme. U heeft als PS

altijd het recht om de begroting te steunen

of wijzigingsvoorstellen in te dienen.

Technische vragen van de fractie PvdA

Vraag Antwoord

Pagina 12: wal zijn de Drentse lobbydos-

siers? Wat is het lobbyprofiel?

Lobby behoort tot onze dagelijkse werk-
zaamheden. Voorbeelden van actuele

dossiers zijn groen gas, achterlandverbin-
dingen Ten-T, Europees innovatiepro-
gramma, breedband en luchtverkeerslei-

ding GAE. Verdere voorbeelden zijn de

ruimte voor de grondgebonden melkvee-
houderij, het Unesco-werelderfgoed en de

lobby voor rijksdiensten, waarin wij voor

het Noorden een trekkersrol vervullen.

Een aantalandere lobbydossiers zijn te

onderscheiden naar IPO-dossiers en

SNN-dossiers.
IPO-dossiers:
- Mededeling kader voor klimaat- en

energiebeleid 2030

- Midterm evaluatie biodiversiteit strate-
gie2020

- Maatschappelijke en fysieke leefom-
geving

- Regionale economie en innovatie
- Wetgeving luchtkwaliteit: herziening

luchtpakket
- Smart regulation

SNN-onderwerpen:
- EU-GSI</EU 2O2OIRI53

- MIRT
- Rode diesel
- Sluis Kornwerderzand
- ERMTS / reistijden
- Noordelijkeenergieagenda
- Economisch offensief - banenplan
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(Pact van het Noorden)

Vindplaatsvoordeel delfstoffen

Vliegveld Eelde

Chemiecluster Emmen

Postcoderoos

Pagina 15: aantal lichtpunten is met 30%
gereduceerd. Was er een streefcijfer vastge-
legd?

ln november 2007 is het beleid vastge-
steld voor het toepassen van verlichting
langs de provinciale wegen. Hierbij is

omschreven waar wel en waar geen ver-
lichting moet worden toegepast.

Dat er door dit beleid veel verlichting zou
kunnen worden opgeruimd was een ge-

geven. Er is toen al de veruvachting uitge-
sproken dat dit wel een reductie zou kun-
nen betekenen van ca.30o/o.

Dit was dus geen doel, maar het mogelij-
ke resultaat van het nieuwe beleid. ln de
praktijk betekent dit dat wij 30% van de

verlichting hebben verwijderd en dus het

streefcijfer van 30% hebben behaald.

Pagina 1B: streven is minimaal een B in de

reizigersenquête. Wat is het cijfer nu feitelijk
en is er een meerjarige trend aan te geven

met een stijgende/dalende lijn betreffende
het veiligheidsniveau in het Openbaar Ver-
voer?

Uw Staten krijgen jaarlijks de trendmonitor
voor het openbaar vervoer. De trendmoni-
tor laat trends en ontwikkelingen van be-
langrìjke indicatoren op het gebied van

openbaar vervoer zien, niet alleen veilig-
heid. Ten opzichte van landelijke cijfers
presteren wij goed. Wij blijven streven
naar een zo hoog mogelijke score.
Feitelijk cijfer voor 2013 is een 7,4. De

Trendmonitor 2013 is per brief d.d.

17 september 2014 verstuurd naar uw

Staten.
Zie hieronder ook de tabel uit de Trend-
monitor 2013 met algemene score per

concessie.

Concersþdeel ¿(xx 2(x)5 2(x)6 2@7 2(x!8 2æg 20to 2()l l 2012 x)lf
ltott
Gl)'

Gronf¡en Strd

GrorÚrgen/flcrühp Stre.k'
CGllCrodrgen

GGO Orerilhe

zot)

¡wD

7,1

7,1

712

7

7,2

6'8

7,?

7'l
7

7'2

7rL

73

7,7 7,5 7,3

7Þ

7,6

711

6,9 7 7,? 7A 7,6 7,5

7,1 7,1 7 7A 7,6 7,4

7rl
7rL

q9 7,5 7,2 7A

7,3 7A 'lA 1,7
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Pagina 27: Zijn er streefcijfers benoemd

betreffende deelname van Drentse studen-

ten aan de academische pabo en het be-

schikbare aantal Drentse stageplekken?

Er zijn geen streefcijfers benoemd.

Jongeren kiezen zelf om al dan niet een

opleiding te gaan doen. Stage maakt deel

uit van de AOLB (Academische Opleiding

Leraar Basisonderwijs). ln overleg met

RUG/Stenden Groningen proberen wij

studenten ook op Drentse scholen ingezet

te krijgen. De keuze voor stageplekken op
Drentse scholen ligt bij de AOLB en de

student. Echter, wij proberen om via di-

verse (landelijke) maatregelen te bevorde-
ren dat meer leerkrachten alsnog, of jon-
geren aanvullend, een master gaan halen.

Aan het eind van dit collegejaar
201312014 studeren ongeveer 25 studen-
ten, de eerste groep studenten in Gronin-
gen, af aan de AOLB.

Pagina 28: Er wordt een structureel netwerk

opgebouwd voor het uitwisselen van stagiai-
res en sollicitanten met Duitsland. Zijn er
streefgetal len benoemd?

Er zijn geen streefcijfers benoemd. Om

structureel stagiaires en sollicitanten aan
beide zijden van de grens inzetbaar te
krijgen, zijn eerst enkele randvoorwaar-
den nodig alvorens over streefgetallen
gesproken kan worden.

ln het lnterreg 4a, netwerkproject grens-

overschrijdende zorg, wordt aan het vol-
gende gewerkt:

- onderwijsinstellingen en zorginstellin-
gen in Emsland te leren kennen en be-

trekken;
- onderwijs en zorg in Nederland

(grensgebied) te betrekken ;

- hoeveel stagiaires, sollicitanten en van

welk niveau die een plek zoeken zijn

er in Nederland?
- wat is de vraag vanuit Duitse instellin-

gen naar aantallen stagiaires en/of
sollicitanten en van welk niveau?

- inzichtelijk krijgen van de verschillen in

benaming, diplomering tussen Neder-
land en Duitsland;

- wat kan Nederland op dit moment
Duitse stagiaires en sollicitanten bie-

den?
- opbouw van een structureel netwerk in

de grensgebieden biedt een funda-
ment voor meer uitwisseling van zorg-
personeel aan beide kanten van de
grens. Oftewel vergroten van het

werkgelegenheidsgebied voor de in-

woners van de noordelijke grensge-

bieden;
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intentie is dat de in februari 2015 de

eerste uitwisselingen plaats gaan vin-
den.

Pagina 67: e-academy/college is opgestart.
Wat is er gerealiseerd? Wat wordt bedoeld
met nader vormgeven?

De identiteit en meerwaarde van het E-

college binnen en tussen de ROC's krijgt
steeds meer vorm en inhoud in een

steeds intensievere samenwerking. Na

een aantaljaren van voorbereiding is de
initiatieffase van het Energy College voor-
bij. Het is bestuurlijk en inhoudelijk ver-
bonden met Energy Academy Europe en

daarmee een stevig MBO-cluster dat
waarde toevoegt aan het streven om de

energiehuishouding te verduurzamen en

een bijdrage te leveren aan het Human

Capital-vraagstuk en het vergroten van de
innovatiekracht van het noordelijk MBO

en het bedrijfsleven.

Pagina 70: Graag een meer concrete om-
schrijving van de opdracht aan het Drents
Projectbureau. Welke "vertalingen van visie
naar concrete projecten" staan bij projectbu-

reau nu op stapel? Zijn er streefcijfers voor
projecten en gerealiseerde arbeidsplaatsen
benoemd? Hoe is de bemensing geregeld?

Overzicht van de kosten van het Projectbu-
reau (zie ook vraag Huize Tetrode).

Het Projectenbureau heeft als ambitie

meer mensen aan het werk. Deze ambitie
wordt ingevuld door cross-overs te be-
werkstelligen tussen de verschillende
beleidsvelden, door partijen bij elkaar te
brengen, initiatieven te ontplooien en fi-
nancieringsbronnen te vinden en te kop-
pelen.

Het Projectenbureau wordt bemenst door
één medewerker en een beperkte admini-
stratieve ondersteun ing.

De bekostiging van het Projectenbureau

vindt plaats uit de Versnellingsagenda
2.0.

Pagina 96: Huize Tetrode, wordt verant-
woord onder de lasten van het Drents Muse-
um. Valt dat nu niet onder Economie vanwe-
ge huisvesting Drents Projectenbureau?
Waarom deze kosten nog onder Drents Mu-
seum?

Huize Tetrode is qua kapitaallasten inder-

daad ondergebracht bij het museum, om-

dat het één van de provinciale gebouwen

rond het museum is en ook meegenomen

is in het meerjarenonderhoudsplan van

het museum. Dat één van de huurders het

Drents Projectenbureau is staat daar los

van. Overigens zijn de onderhoudskosten

ondergebracht binnen product 10.3. ICT

en facilitaire zaken.
Pagina 94 en 150:Vaarweg Meppel-De
Punt: de bedragen m.b.t. onderhoud op blz.

94 en 150 kloppen niet met elkaar, hoe zit
dat?

Het verschil betreft € 26.000,--. Dit is niet

meegenomen in de onderhoudsgelden op

blz.94 omdat het om zakelijke lasten
gaat.

Pagina 106 bovenaan: overhead verder te-
rugdringen lukt niet. Wat is daarvoor de re-
den?

De reden is dat de ombuigingen bij de

teams in het primaire proces door pensi-

oenuitstroom sneller gaan dan bij de on-

dersteunende teams (die een lagere uit-

stroom kennen). Dit effect moet de ko-

mende jaren worden gemitigeerd door



14

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend

Gedep Staten van Drenthe,

secretaris , voorzitter

interne mobiliteit.

Verder is nog op te merken dat de onder-
steuning aan derden (NRK, RUD, DLG)

toeneemt. Dat heeft ook effect op de af-
bouw van ondersteunende functies.

Pagina 109:waarom is bij bestuurlijk belang

hier niet vermeld dat er een ALV is gevormd

door PS-leden (wordt bv. wel bij SNN ver-
meld dat PS-leden in het AB SNN zitten).

Met de strekking van de opgenomen zin-

snede: "Op de Algemene Leden Vergade-
ring wordt elke provincie vertegenwoor-
digd door twee statenleden." is beoogd

aan te geven dat door statenleden een

ALV is gevormd, waarin leden zitting heb-

ben.

De vennootschap verwacht dat de om-
vang van het eigen vermogen eind 2015

nihil zal zijn.

Pagina 132: hoeveel valt er vrij in 2015 voor
Drenthe?


