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Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen

Geachte voorzitter/leden,

ln de aanloop naar de Voorjaarsnota 2021 (VJN) hebben wij een inventarisatie
gemaakt van coronagelateerde voorstellen, waarbij een beroep kan worden
gedaan op de stelpost coronamaatregelen. Dit heeft ertoe geleid dat wij voornemens zijn om in totaal € 993.500,-- vanuit de stelpost coronamaatregelen te
besteden voor deze voorstellen en in de VJN uw instemming te vragen om het
resterende bedrag van € 671.586,-- terug te laten vloeien naar de Financieringsreserve. ln deze brief zullen we deze voorstellen nader toelichten.

Vanwege de urgentie vragen we u om af te wijken van de gebruikelijke procedure. ln enkele gevallen is het noodzakelijk om per direct tot uitkering van de
gevraagde middelen over te gaan, voordat de begrotingswijziging door u is vastgesteld.
Gelet op de bijzondere procedure stellen wij uw Staten in de gelegenheid uw
wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Dit wordt u in het kader van de voorhangprocedure (artikel 1.3, vierde lid, van Algemene subsidieverordening
Drenthe 2017) specifiek gevraagd voor de subsidieverlening aan Wildlands. Voor
de overige subsidieverlening is Íormeel geen voorhangprocedure van toepassing,
maar wij willen wel graag uw eventuele wensen en bedenkingen hierover horen.

Wij kunnen ons voorstellen dat deze bijzondere procedure de indruk kan wekken
dat wij de grenzen van het budgetrecht van uw Staten opzoeken. Dat is nadrukkelijk niet de bedoeling. Het alternatief zou zijn dat wij u in de komende
maanden verschillende voorstellen los van elkaar zouden voorleggen, waarbij wij
voor de meest urgente voorstellen de post onvoorzien zouden kunnen inzetten.
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Voor die post geldt immers dat wij dit kunnen uitgeven met verantwoording achteraf. Wij vinden het wenselijk om vooraf met u in gesprek te gaan over het totaalbeeld van de bestedingen die wij vanuit de stelpost coronamaatregelen voor
ogen hebben.
Bestedingen
ln onderstaand overzicht geven wij schematisch weer voor welke bestedingen uit
de stelpost coronamaatregelen wij in de Voorjaarsnota2O2l begrotingswijzigingen aan u willen voorleggen. Per onderwerp zullen wij daarna een korte toelichting geven.
Huidige stand stelpost coronamaatregelen
Voorgestelde bestedingen
Project'Vitamine A' gemeente Aa en Hunze
Zomerprogrammering 2.0: activiteiten voor en door jongeren
Extra terrasdekens voor Drentse horeca
Ophoging plafond en budget uitvoeringskosten Regeling
du urzame terrasverwarm i ng
Kompasplein Wildlands
Extra toezicht en handhaving in de natuur
Totaal
Stand stelpost coronamaatregelen na begrotingswijzigingen

€

1.66s.086

€
€

24.500

€
€
€
€
€
€

94.000
100.000
225.000
300.000
2s0.000

993.500
671.586

Project'Vitamine A'gemeente Aa en Hunze
Eind 2020 hebben wij een uitvraag gedaan onder de Drentse gemeenten of en
waar extra ondersteuning nodig was voor kwetsbare Drenten. ln reactie hierop
heeft de gemeente Aa en Hunze een financiële bijdrage gevraagd voor een
vervolg van het project'Vitamine A'. Onder deze noemer organiseert de gemeente activiteiten om inwoners aan te moedigen te kijken naar wat er wél kan
in deze tijd van coronacrisis. Via online platforms, huis-aan-huisbladen en
podcasts worden verschillende doelgroepen aangesproken om deel te nemen aan
activiteiten en geven zij de inwoners "wat-kan-wél-inspiratie". Wij ondersteunen
het project met € 24.500,--. Omdat de stelpost coronamaatregelen nog niet was
omgezet in een budget, is deze subsidie voorgeschoten uit het budget van de Sociale Agenda.

Zomerprogrammering 2.0: activiteiten voor en door jongeren
ln onze laatste brief over de gevolgen van de coronacrisis, van 23 maart 2021,
hebben wij aangegeven door te willen gaan met de zomerprogrammering voor
jongeren. ln de zomer van 2020 is in zeer korte tijd (vier weken) een provinciebrede zomerprogrammering in alle Drentse gemeenten opgezet met activiteiten
voor en door jongeren. Jongeren betrekken is niet nieuw, maar blijkt in de
praktijk vaak lastig. Met de zomerprogrammering is het wel goed gelukt en
daarom gaan wij hier dit jaar in de zomervakantie mee door. ln een flitspeiling
kunnen jongeren zelf aangeven waar behoefte aan is en waar zij zel'Í betrokken
willen worden. Het aanbod in alle gemeenten wordt daarop aangepast. Wij zijn
voornemens hier € 94.000,-- voor beschikbaar te stellen. Wij verwachten dat dit
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bijdraagt aan het ontwikkelen van een duurzame, structurele methode om in
(alle) vakanties activiteiten door en voor jongeren te organiseren. Het doel is dat
meer jongeren zich gehoord voelen en een actieve, sportieve en sociale invulling
van hun vrije tijd/vakantie hebben.
Extra terrasdekens voor Drentse horeca
De actie om terrasdekens beschikbaar te stellen aan Drentse horecaondernemers
is een doorslaand succes gebleken. Ondanks dat er nog geen perspectief was voor
opening van de terrassen, hebben wij ondernemers een hart onder de riem kunnen steken.
Met de Drenthe-dekens kunnen gasten, als de horeca weer open mag, langer
warm buiten zitten op de terrassen in onze provincie. lnmiddels zijn er ruim
15.000 dekens uitgedeeld. De dekens zijn deels betaald uit regulier budget en wij
stellen voor € 100.000,-- ten laste te brengen van de stelpost coronamaatregelen.
Ophogi ng plafond Regel ing d u urzame terrasverwa rm i n g
Ook de Subsidieregeling Energiezuinig en duurzaam warm buiten zitten horeca
Drenthe bleek een schot in de roos. Met deze regeling stimuleren wij ondernemers tot de aanschaf van infrarood warmtekussens en het zuiniger en duurzamer maken van bestaande terrasverwarming. Binnen enkele uren nadat de regeling op 1 april 2021 werd opengesteld, was deze overtekend. Wijverwachten
dat nog een aanzienlijk aantal horecaondernemers een beroep zal willen doen
op de regeling. Dat is voor ons reden om het budgetplafond van de regeling te
verdubbelen naar € 400.000,-- en de regeling op de kortst mogelijke termijn
opnieuw open te stellen. Gelet op de uitzonderlijke uit de coronapandemie
voortvloeiende situatie zijn wij voornemens om voor de uitvoering van de bovengenoemde regeling € 225.000,-- ten laste te brengen van de stelpost coronamaatregelen.

Kompasplein Wildlands
De grootste publiekstrekker van Drenthe was volop bezig met de uitvoering van
het verbeterplan om uit de rode cijfers te komen. Door de coronacrisis zit
Wildlands opnieuw in een benarde financiële positie. Wildlands heeft een
aanvraag van € 2,8 miljoen gedaan voor het noodfonds voor dierentuinen.
Ook de gemeente Emmen springt financieel bij. Gezien de beperkte financiële
slagkracht zijn geplande investeringen in het park nu niet mogelijk.
Een investering die eigenlijk geen uitstel duldt, is de aanpak van het Kompasplein
bij de entree van het park. Daarom heeft het park een verzoek bij de gemeente
en de provincie neergelegd.
Door realisatie van de plannen worden gasten direct meegenomen in een andere
belevingswereld, met speeltoestellen, horeca en zicht op de apen en andere
dieren. De aanpassing van het plein levert naar verwachting een jaarlijkse omzetstijging van € 160.000,-- op. Wildlands heeft de provincie om een subsidie van
€ 625.000,-- gevraagd. ln de Voorjaarsnota 2021 zullen wij u voorstellen om een
bijdrage van € 325.000,-- beschikbaar te stellen vanuit de uitwerking lnvesteringsagenda, kwaliteitsimpuls Toerisme en Recreatie 2020-2023. Vanwege de directe
link met de coronacrisis, waardoor Wildlands zelf minder kan bijdragen, willen
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wij het resterende deel van € 300.000,-- dekken vanuit de stelpost coronamaatregelen. De gemeente Emmen is gevraagd € 225.000,-- bij te dragen.
Extra toezicht en handhaving in de natuur
Door de coronacrisis is het aantal bezoekers in de Drentse natuurgebieden flink
toegenomen. Omdat niet alle bezoekers zich netjes aan de regels houden, is er
bij de terreinbeherende organisaties (TBO's) dringend behoefte aan extra
toezicht en handhaving. Als belangrijkste aandachtspunten noemen zij verstoring
door mountainbikers en motorcrossers loslopende honden, betreding van kwetsbare gebieden, parkeerdrukte en het dumpen van afval. Daarnaast is in toenemende mate sprake van ongepaste en zelfs agressieve reacties wanneer mensen
worden aangesproken op hun gedrag. De druk is momenteel al hoog en zal naar
verwachting verder toenemen, met het mooie weer en de aankomende meivakantie en zomerperiode in aantocht. Voor het inzetten van extra capaciteit om
de ontstane drukte goed te kunnen begeleiden, zijn wij voornemens om
€ 250.000,-- beschikbaar te stellen en dit als volgt te verdelen: € 52.500,-- Natuurmonumenten, € 52.500,-- Stichting Het Drentse Landschap, € 105.000,-- Staatsbosbeheer Drenthe en € 40.000,-- Stichting Veiligheidszorg Drenthe.

Opheffen stelpost
Bij de Voorjaarsnota 2020 is door uw Staten € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld als
adequate reactie op de toen nog jonge coronapandemie. Niemand wist toen
hoelang deze crisis zou duren en of dat bedrag voldoende zou zijn. Het was in
die periode, ook voor ons, zoeken naar onze rol. ln het afgelopen jaar hebben
we als provincie op vele fronten gemeenten, organisaties, instellingen en ondernemers kunnen ondersteunen om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen.
Bij voorstellen zoals hierboven genoemd, is het zeer prettig om de stelpost coronamaatregelen in te kunnen zetten.
ln de praktijk hebben we gezien dat het grootste deel van onze inzet, met name
bij (vrijetijds)economie en cultuur, kon worden bekostigd uit bestaande budgetten.
Ook zijn in sommige gevallen middelen vanuit de lnvesteringsagenda ingezet,
bijvoorbeeld bij cultuur, waar middelen zijn samengebracht in het Drents
noodfonds cultuur. Vanuit dit noodfonds hebben we in de afgelopen week een
incidentele subsidie van € 25.000,-- verleend aan het Shakespeare Theater Diever
als aanvulling op de steun van de gemeente Westerveld.
ln de afgelopen zomer hebben wij geconstateerd dat, als gevolg van de coronacrisis, extra steun aan de steden met een grote regiofunctie en extra inzet op
fietsen nodig waren. Dat heeft geleid tot een plus op de lnvesteringsagenda
2020-2023, met het Regiostedenfonds als belangrijk onderdeel.
Uiteraard zullen wij ons ook in de komende tijd volop inzetten voor coronaherstel in Drenthe en zullen wij daar waar mogelijk proberen het verschil te
maken. Wij verwachten daarbij dat wij eventuele nieuwe plannen uit de reguliere budgetten kunnen bekostigen en zien geen noodzaak om de stelpost coronamaatregelen nog langer in stand te houden. ln de Voorjaarsnota 2021 zullen
wij u dan ook voorstellen om het resterende bedrag van € 671.586,-- terug te
laten vloeien naar de Financieringsreserve en de stelpost coronamaatregelen op
te heffen.
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OV-bureau
Een bijzonder aandachtspunt, dat we hier niet onbenoemd willen laten, is het risico dat wij lopen bij het OV-bureau. Op vrijdag 9 april 2021 is bekend geworden
dat het Rijk ook voor de tweede helft van dit jaar een beschikbaarheidsvergoeding uitkeert. ln de afgelopen week hebben wij u de Kaderbrief voor de Begroting 2O22van het OV-bureau gestuurd. Daarin is gemeld dat de uitdaging in
2022 is om het verwachte tekort op de opbrengsten van € 9 miljoen op te lossen.
Wij stellen voor om € 3 miljoen extra te bezuinigen op de dienstregeling (bovenop de aanpassingen die in2O21al zijn ingevoerd) en €6 miljoen bijte passen
door het Rijk, provincies Drenthe en Groningen, gemeente Groningen en/of het
OV-bureau. Het Rijk heeft aangegeven voor 1 juli hierover in overleg te willen.
Hoewel wij de omvang van de Drentse bijdrage nu dus nog niet kennen, hebben
wij wel aangegeven dat wij voor de financiering in eerste instantie kijken naar de
reguliere begroting van het OV-bureau, dan naar de weerstandsreserve van het
OV-bureau en als laatste naar de mobiliteitsreserve van de provincie. ln de
Begroting 2022 komen wij daar uiteraard op terug.

Tot slot
Wij hebben ernaar gestreefd met deze brief duidelijkheid te geven over onze afwegingen om de voorstellen met betrekking tot de stelpost coronamaatregelen
in samenhang aan u voor te leggen. Wij rekenen erop dat uw begrip om daarbij
af te wijken van de gebruikelijke procedures is toegenomen. Dat doen wij in het
vertrouwen van de zeer constructieve samenwerking met uw Staten die wij tot
nu toe op het gebied van coronamaatregelen mochten ervaren.
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter

wa.coll

, secretaris

