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Inleiding 

Voor u ligt de Voorjaarsnota 2011. Deze is kaderstellend voor de Begroting 2012 en de jaren daarna. 

In deze Voorjaarsnota stellen wij namelijk fundamentele keuzes voor die verder reiken dan alleen 

2012. Veranderende omstandigheden in beleidsmatige en financiële zin maken dergelijke keuzes 

noodzakelijk. De provincie is nu nog een financieel gezonde organisatie en om dat te blijven is het van 

belang om vergaande beleidsinhoudelijke én financiële keuzes te maken. 

Onze keuzes zijn in deze Voorjaarsnota uitgewerkt en financieel vertaald. Het vorige college had zich 

al voorbereid op financieel moeilijker tijden door in 2010 een bezuinigingsoperatie voor te stellen van 

gemiddeld € 26,5 miljoen per jaar. Deze bezuinigingsoperatie heeft geresulteerd in begrotingsruimte, 

die bedoeld was als maatregel vóóraf tegen het op de langere termijn minder rooskleurige perspectief, 

dat vooral door aangekondigde rijksbezuinigingen werd verwacht. 

De financiële positie van de provincie bij ongewijzigd beleid is als zorgelijk te kwalificeren. De rijks-

bezuinigingen, de wegvallende cofinancieringsgelden en de onontkoombare kosten en investeringen 

leiden bij ongewijzigd beleid tot grote structurele financiële tekorten. Incidentele middelen zijn al be-

stemd en mede in die context moet de Risicoreserve worden aangevuld en moeten de nog aanwezige 

middelen in de Dynamische Cofinancieringsreserve worden vastgezet. 

Advies  

1. De Voorjaarsnota 2011 en de in de Voorjaarsnota 2011 voorgestelde uitgaven en bezuinigingen 

vaststellen en daarmee het beleidsinhoudelijke en financiële kader stellen voor de Begroting 2012. 

2. Voor provinciale cofinanciering in het REP € 10 miljoen beschikbaar stellen door € 10 miljoen van-

uit de Dynamische Cofinancieringsreserve toe te voegen aan de RSP-reserve. 

3. In de Risicoreserve een extra storting doen van € 10 miljoen in verband met komende beleids-

risico's ten laste van de Algemene Reserve. 

4. Een reserve Vitaal Platteland instellen en in deze reserve € 25 miljoen storten uit de Dynamische 

Cofinancieringsreserve. 

5. Voor de Dynamische Cofinancieringsreserve vaststellen dat deze een "bodemstand" zal hebben 

van minimaal € 80 miljoen (aan te vullen met eventueel te ontvangen incidentele baten uit de leve-

ring van de aandelen PBE aan RWE) en aan deze reserve geen rente meer toerekenen. 

6. De naam van de Dynamische Cofinancieringsreserve wijzigen in "Financieringsreserve". 

Beoogd effect 

Heldere en eenduidige kaderstelling voor de Begroting 2012, tevens financieel kader voor realisatie 

van de provinciale ambities, zoals verwoord in het Collegeprogramma 2011-2015. 

Argumenten 

1. De Voorjaarsnota 2011 en de in de Voorjaarsnota 2011 voorgestelde uitgaven en bezuinigingen 

vormen het beleidsinhoudelijk en financieel kader voor de Begroting 2012. 

De Voorjaarsnota 2011 is kaderstellend voor de Begroting 2012 en de jaren daarna. In deze  

Voorjaarsnota stellen wij keuzes voor die verder reiken dan alleen 2012. Een nadere uitwerking 

daarvan zal opgenomen worden in de Begroting 2012. 

Het kader voor de Voorjaarsnota 2011 wordt gevormd door het Collegeprogramma 2011-2015; 

hiervan bevat de Voorjaarsnota 2011 een nadere uitwerking. 
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2. Door € 10 miljoen vanuit de Dynamische Cofinancieringsreserve toe te voegen aan de RSP-

reserve worden middelen gereserveerd voor een regionale cofinanciering in het rijks-REP. 

Voor een regionale cofinanciering in de rijks-REP-middelen worden in de Voorjaarsnota 2011 

middelen gereserveerd; het college beschikt over de middelen op basis van een concreet voorstel 

en informeert provinciale staten daarover. 

 

3. Door in de Risicoreserve een extra storting te doen van € 10 miljoen in verband met komende 

beleidsrisico's ten laste van de Algemene Reserve, wordt deze vooralsnog op een voldoende peil 

gebracht. 

Onze inschatting is dat de Risicoreserve moet worden versterkt om toekomstige beleidsrisico's te 

kunnen opvangen. Een voorlopige inschatting van dergelijke risico's leidt tot de opvatting dat een 

Risicoreserve van € 19 miljoen daarvoor onvoldoende is. Voorgesteld wordt daarom € 10 miljoen 

over te boeken uit de Algemene Reserve naar de Risicoreserve om deze vanuit de huidige € 19 

miljoen op te hogen tot € 29 miljoen. 

 

4. Door instelling van een Reserve Vitaal Platteland en door in deze reserve € 25 miljoen te storten 

uit de Dynamische Cofinancieringsreserve worden de middelen geoormerkt voor de uitvoering van 

de statenmotie Vitaal Platteland. 

Op basis van een statenmotie is € 25 miljoen uit de Dynamische Cofinancieringsreserve bestemd 

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. Om te komen tot een doelmatige en gerichte investering in het 

landelijk gebied wordt een strategische beleidsvisie opgesteld. 

 

5. Door de Dynamische Cofinancieringsreserve te voorzien van een "bodem" van minimaal € 80 

miljoen (aan te vullen met eventueel te ontvangen incidentele baten uit de levering van de aande-

len PBE aan RWE) en aan deze reserve geen rente meer toerekenen, wordt geborgd dat er struc-

turele rentebaten beschikbaar blijven in de exploitatie. 

Voor een aanvaardbare structurele voeding van de exploitatie vanuit de rentebaten is een mini-

mumstand van de Dynamische Cofinancieringsreserve van € 100 miljoen wenselijk. Maar een 

"bodemstand" van € 80 miljoen wordt ook nog acceptabel geacht. 

 

6. Door de naam van de Dynamische Cofinancieringsreserve te wijzigen in "Financieringsreserve" 

wordt duidelijk aangegeven dat het beleid ten aanzien van deze reserve is gewijzigd. 

De reserve wordt nog slechts gebruikt als bron – via de rentebaten – voor structurele dekking van 

de exploitatie. 

Uitvoering 

Tijdsplanning 

6 juli 2011 Bespreken Voorjaarsnota 2011 in Statencommissie Bestuur en Financiën 

13 en 14 juli 2011 Bespreken Voorjaarsnota 2011 en Algemene Beschouwingen in PS 

Financiën 

Zie de voorstellen in de Voorjaarsnota 2011. 

Monitoring en evaluatie 

Niet van toepassing. 



 aan provinciale staten van Drenthe 2011-491-3 

 

Extern betrokkenen 

Gesubsidieerde instellingen en verbonden partijen. 

Communicatie  

Zie afzonderlijk persbericht, te verstrekken in persconferentie d.d. 27 juni 2011. 

 

Bijlagen   

1. Voorjaarsnota 2011  

 

Ter inzage in de leeskamer 

Niet van toepassing. 

 

 

 

Assen, 24 juni 2011 

Kenmerk: 25/2.1/2011004418 

 

 

Gedeputeerde staten van Drenthe, 

 

J. Tichelaar, voorzitter 

mevrouw drs. J.M. Imhof, secretaris 

 

 

ga.coll. 
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Zie voor nadere toelichting de bijgevoegde Voorjaarsnota 2011. 
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Provinciale staten van Drenthe; 

 

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 24 juni 2011, kenmerk 

25/2.1/2011004418; 

 

 

BESLUITEN: 

 

 

1. de Voorjaarsnota 2011 en de in de Voorjaarsnota 2011 voorgestelde uitgaven en bezuinigingen 

vast te stellen en daarmee het beleidsinhoudelijke  en financiële kader te stellen voor de Begroting 

2012; 

 

2. voor provinciale cofinanciering in het REP € 10 miljoen te reserveren door € 10 miljoen vanuit de 

Dynamische Cofinancieringsreserve toe te voegen aan de RSP-reserve; 

 

3. in de Risicoreserve een extra storting te doen van € 10 miljoen in verband met komende beleids-

risico’s ten laste van de Algemene Reserve; 

 

4. een Reserve Vitaal Platteland in te stellen en in deze reserve € 25 miljoen te storten uit de  

Dynamische Cofinancieringsreserve; 

 

5. Voor de Dynamische Cofinancieringsreserve vast te stellen dat deze een “bodemstand” zal heb-

ben van minimaal € 80 miljoen (aan te vullen met eventueel te ontvangen incidentele baten uit de 

levering van de aandelen PBE aan RWE) en aan deze reserve geen rente meer toe te rekenen; 

 

6. De naam van de Dynamische Cofinancieringsreserve te wijzigen in “Financieringsreserve”. 

 

 

Assen, 14 juli 2011 

 

 

 

 

 

Provinciale staten voornoemd, 

 

 

 

 

     , griffier      , voorzitter 

 
ga.coll. 
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 Samenvatting

 Inleiding

De voorliggende Voorjaarsnota 2011 is kaderstellend voor de Begroting 2012 en de jaren daarna. 
In deze voorjaarsnota stellen wij namelijk fundamentele keuzes voor die verder reiken dan 
alleen 2012. Veranderende omstandigheden in beleidsmatige en financiële zin maken dergelijke 
keuzes noodzakelijk. De provincie is nu nog een financieel gezonde organisatie en om dat te 
blijven is het van belang om vergaande beleidsinhoudelijke én financiële keuzes te maken. 

Bij deze keuzes hebben wij ons in de eerste plaats laten leiden door ons nieuwe 
Collegeprogramma 2011-2015 ‘Focus en verbinding in Drenthe’. Daarin hebben wij al een 
belangrijk voorschot genomen op de inhoudelijke keuzes en thematische samenhang. In het 
programma hebben wij er voor gekozen om de komende jaren ons te richten op de speerpunten: 
Economie, Natuur & Landbouw, Demografische ontwikkeling en Energie (zie hoofdstuk 4). 
Ten tweede hebben wij onze keuzes gemaakt op basis van het integrerende beleidskader voor 
het ruimtelijk-economische domein, de in 2010 vastgestelde Omgevingsvisie Drenthe. Hierin 
zijn onze ambities voor de fysieke leefomgeving verwoord, passend bij provinciaal belang en 
provinciale kerntaak. Voor een belangrijk deel pakken wij deze ambities gebiedsgericht op 
(zie 2.4). Ten derde hebben wij ons in onze keuzes laten leiden door het rapport ‘Amen is geen 
Amsterdam’. Wij vinden inderdaad nog steeds dat Amen geen Amsterdam is. Het sociale beleid 
is het domein van de gemeenten, maar wij vinden tegelijkertijd dat wij de sociaal-culturele 
ruggengraat van Drenthe moeten ondersteunen, voor zover passend bij onze kerntaken op het 
ruimtelijk-economisch domein. Die ondersteuning moet financieel gezien op een fors lager 
niveau plaatsvinden, mede omdat het Rijk de korting van € 300 miljoen op de algemene uitke-
ring uit het Provinciefonds vrijwel geheel heeft laten neerslaan in het sociale domein. Ten vierde 
is het in april 2011 tussen Rijk, IPO, VNG en de UvW gesloten concept Bestuursakkoord van 
belang. Uitgangspunt is een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid; een overheid die 
zich tot haar kerntaken beperkt en waar taken zo dicht mogelijk bij de burger (decentraal) 
worden belegd. Het Bestuursakkoord hanteert het principe van maximaal twee bestuurslagen 
per taak of opgave. Gemeenten zijn voor burgers de eerste overheid. De provincie heeft een 
sterke positie op het domein van ruimtelijke ontwikkeling en de fysieke omgeving (omgevings-
beleid). In het Bestuursakkoord is voorgesteld dat de provincie zich toelegt op haar kerntaken 
ruimtelijke ordening, regionale economie, natuur en landschap, verkeer en vervoer en cultuur. 
De kracht van de provincie zit in haar sectoroverstijgende en verbindende rol op het (inter)
regionale niveau. De rol van de provincie is vooral regisserend, stimulerend en ontwikkelings-
gericht. Daar waar nodig of wettelijk vereist is onze rol ook ondersteunend en toetsend. Wij 
onderschrijven deze primaire rol. De keuze voor de kerntaken en de hiervoor geschetste rol 
betekent voor ons ook dat we andere taken loslaten en de vrijkomende middelen herverdelen op 
de kerntaken. 

 Financieel vertrekpunt

Onze keuzes zijn in deze voorjaarsnota uitgewerkt en financieel vertaald. Het vorige college 
had zich al voorbereid op financieel moeilijker tijden. In de afgelopen jaren werd duidelijk dat 
het Rijk van de zijde van de provincies een aanzienlijke bijdrage in de bezuinigingen verwachtte, 
eerst door middel van het aanvullende Bestuursakkoord – waaraan Drenthe in vier jaar in totaal 
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€ 20 miljoen heeft bijgedragen – en vervolgens door een korting van in totaal € 300 miljoen 
structureel op de algemene uitkering. Het vorige college heeft in 2010 een bezuinigings operatie 
voorgesteld van gemiddeld € 26,5 miljoen per jaar. Deze bezuinigingsoperatie blijkt in het 
huidige financiële perspectief onvoldoende. Wij maken nu scherpe keuzes. 

Tabel 1 Aanvankelijk financieel perspectief

Financieel perspectief 2011 - 2015 2011 2012 2013 2014 2015

Ruimte in de begroting (structureel)

Begrotingsruimte -7.768.755 8.131.949 12.666.337 13.932.027 -

Resultaat Eerste Bestuursrapportage 2011 -2.378.028 -3.214.953 -3.576.953 -4.012.953 -

Vrije ruimte voor nieuw college - 4.400.000 5.650.000 5.650.000 -

Totaal -10.146.783 9.316.996 14.739.384 15.569.074 15.000.000

Inmiddels is bovenstaande startsituatie echter drastisch veranderd. 

Het nieuwe verdeelmodel voor de algemene uitkering uit het Provinciefonds is een feit en 
pakt voor de provincie Drenthe zeer teleurstellend uit. Zoals eerder gemeld aan uw staten, zou 
Drenthe op basis van een eerlijker verdeling van de vermogens verworven uit de verkoop van 
de aandelen in de energiebedrijven én een eerlijker verdeling van de inkomsten uit de opcenten 
Motorrijtuigenbelasting (MRB), ‘recht’ hebben op een aanzienlijke plus. Van die eerlijker 
verdeling is in het nieuwe verdeelmodel niets terug te vinden. Uiteindelijk blijft er ‘onder de 
streep’ voor Drenthe volgens de meicirculaire 2011 een structurele korting over die in 2011 
bijna € 4,5 miljoen bedraagt. Kort gezegd waren de meer vermogende provincies niet bereid hun 
vermogens ‘eerlijk’ te delen met de minder vermogende provincies zoals Drenthe. Het kabinet 
heeft niet gemeend dit vermogensverschil op enige manier te compenseren in het verdeelmodel. 
In onze meerjarenbegroting zijn we overigens uitgegaan van een pessimistisch scenario van een 
korting van € 5 miljoen. In die zin is er een ‘meevaller’ van circa € 550.000. 

In het Bestuursakkoord zijn afspraken voorgesteld om taken ten aanzien van ruimtelijke 
ordening, regionale economie, natuur en landschap en verkeer en vervoer (verder) te decen-
traliseren. Deze decentralisatie van taken gaat veelal gepaard met stevige financiële kortingen 
vanuit het Rijk. Er vindt een ingrijpende herijking plaats van de relaties tussen Rijk, provin-
cies, gemeenten en waterschappen. Het economische beleid van het Rijk verschuift van pieken 
(regionaal beleid) naar topsectoren (nationaal beleid). Voor de provincies geldt dat er feitelijk 
een ontwikkeling wordt ingezet van een open huishouding naar een meer gesloten huishou-
ding. In totaal is met het Bestuursakkoord een bedrag gemoeid van 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 doeluit
keringen op het gebied van natuur, mobiliteit, cultuur en stedelijke vernieuwing. Als het 
gaat om natuur – Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) – wordt voor de periode 2011 
– 2013 vanuit het Rijk mogelijk een korting opgelegd van € 600 miljoen; voor Drenthe zou 
dit scenario een korting van € 36 miljoen over drie jaar betekenen. De bezuinigingen voor de 
periode na 2013 nemen mogelijk nog grotere vormen aan. Jaarlijkse kortingen van € 12 miljoen 
vanaf 2014 lijken het minimum. Op het gebied van mobiliteit – Brede Doeluitkering (BDU) 
– loopt de korting de komende jaren op naar ongeveer € 3 miljoen structureel vanaf 2016. Op 
de Regionaal Historische Centra (RHC) wordt door het Rijk vanaf 2012 € 330.000 structureel 
bezuinigd. Vanaf 2015 stopt het Rijk met het verstrekken van middelen in het kader van het 
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing/Besluit Locatiegebonden Subsidies (ISV/BLS). 
Voor Drenthe betekent dit een korting van € 2 miljoen structureel. In 2015 roomt het Rijk ook 
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nog waarschijnlijk € 1,7 miljoen structureel af in het kader van de overdracht van de jeugdzorg 
naar de gemeenten. Nadere uitwerking vindt momenteel met andere betrokken partners plaats, 
waardoor nog niet exact kan worden voorspeld wat de financiële consequenties zijn. We houden 
rekening met fors afnemende inkomsten. 

Relevant is ook dat de beschikbare cofinancieringsmiddelen vanuit ‘Den Haag’ en ‘Brussel’ de 
komende jaren fors zullen afnemen. Voor 2012 en 2013 gaat het om een bedrag van € 2,5 miljoen 
minder en vanaf 2014 zelfs om een bedrag van € 5,5 miljoen. Dit betekent dat in de toekomst 
vaker voor cofinanciering een beroep op de provincie gedaan zal worden en dat meer middelen 
van de provincie zullen moeten worden ingezet om nog middelen van derden in Drenthe 
besteed te krijgen.

De hiervoor genoemde Rijksbezuinigingen en wegvallende cofinancieringsgelden zijn in onder-
staande tabel verwerkt:

Tabel 2 Financieel perspectief inclusief Rijksbezuinigingen en wegvallende cofinanciering (uitgaande van volledige 

compensatie van Rijkskortingen)

Financieel perspectief 2011 - 2015 2011 2012 2013 2014 2015

Ruimte in de begroting (structureel)

Begrotingsruimte -7.768.755 8.131.949 12.666.337 13.932.027 -

Resultaat Eerste Bestuursrapportage 2011 -2.378.028 -3.214.953 -3.576.953 -4.012.953 -

Vrije ruimte voor nieuw college - 4.400.000 5.650.000 5.650.000 -

Totaal -10.146.783 9.316.996 14.739.384 15.569.074 15.000.000

Rijksbezuinigingen

Provinciefonds (korting algemene uitkering) -270.000 550.000 pm pm pm

Korting BDU -444.000 -888.000 -1.332.000 -1.776.000 -2.960.000

Korting ILG - -18.000.000 -18.000.000 -12.000.000 -12.000.000

Korting RHC’s - -330.000 -330.000 -330.000 -330.000

Stopzetten ISV/BLS - - - - -2.000.000

Korting jeugdzorg (afroming) - - - - -1.700.000

Wegvallende cofinancieringsgelden - -2.500.000 -2.500.000 -5.500.000 -5.500.000

Subtotaal -714.000 -21.168.000 -22.162.000 -19.606.000 -24.490.000

Totaal -10.860.783 -11.851.004 -7.422.616 -4.036.926 -9.490.000
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Tegelijkertijd is er sprake is van een fors aantal onontkoombare kosten en investeringen. 
Het betreft dan bijvoorbeeld beheer- en onderhoudskosten van het verbouwde Drentse 
Museum en het gerevitaliseerde provinciehuis, een afgesproken hogere index voor RTV Drenthe 
en de kosten voor het oprichten van een Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Het financiële 
eindplaatje ziet er als volgt uit:

Tabel 3 Financieel perspectief inclusief onontkoombare kosten en investeringen (uitgaande van volledige 

 compensatie van Rijkskortingen)

Financieel perspectief 2011 - 2015 2011 2012 2013 2014 2015

Ruimte in de begroting (structureel)

Begrotingsruimte -7.768.755 8.131.949 12.666.337 13.932.027 -

Resultaat Eerste Bestuursrapportage 2011 -2.378.028 -3.214.953 -3.576.953 -4.012.953 -

Vrije ruimte voor nieuw college - 4.400.000 5.650.000 5.650.000 -

Totaal -10.146.783 9.316.996 14.739.384 15.569.074 15.000.000

Rijksbezuinigingen

Provinciefonds (korting algemene uitkering) -270.000 550.000 pm pm pm

Korting BDU -444.000 -888.000 -1.332.000 -1.776.000 -2.960.000

Korting ILG - -18.000.000 -18.000.000 -12.000.000 -12.000.000

Korting RHC’s - -330.000 -330.000 -330.000 -330.000

Stopzetten ISV/BLS - - - - -2.000.000

Korting jeugdzorg (afroming) - - - - -1.700.000

Wegvallende cofinancieringsgelden - -2.500.000 -2.500.000 -5.500.000 -5.500.000

Subtotaal -714.000 -21.168.000 -22.162.000 -19.606.000 -24.490.000

Totaal -10.860.783 -11.851.004 -7.422.616 -4.036.926 -9.490.000

Onontkoombare kosten en investeringen

Subtotaal -201.500 -1.726.000 -4.371.690 -2.858.471 -5.088.953

Totaal -11.062.283 -13.577.004 -11.794.306 -6.895.397 -14.578.953

 Gemaakte keuzes

De hierboven gepresenteerde tabel is voor ons financieel gezien het vertrekpunt. De financiële 
positie van de provincie is bij ongewijzigd beleid als zorgelijk te kwalificeren. Wij hebben het 
principe besluit genomen dat wij kortingen van het Rijk op doeluitkeringen niet automatisch 
compenseren. We compenseren alleen als sprake is van een expliciete noodzaak of keuze. Ons 
uitgangspunt is ‘nee, tenzij’. Het moge duidelijk zijn dat wij met dit financieel perspectief aan 
het maken van fundamentele keuzes niet kunnen en ook niet willen ontkomen. Fundamentele 
keuzes over de mogelijke compensatie van Rijksbezuinigingen en ook fundamentele keuzes in 
zowel intensiveringen als extensiveringen (bezuinigingen). Keuzes die niet alleen met het oog 
op het voorliggende financieel perspectief noodzakelijk zijn, maar ook keuzes die noodzakelijk 
zijn in verband met de focus van ons collegeprogramma, mogelijke extra Rijksbezuinigingen 
en in verband met investeringen die mogelijk na 2015 nog gedaan moeten worden (onder meer 
ter uitvoering van het Groenmanifest). De financiële positie van de provincie na 2015 is bij 
ongewijzigd beleid zo mogelijk nog zorgelijker.

De diverse intensiveringen en extensiveringen worden in de hiernavolgende hoofdstukken 
beschreven. De kern geven we graag hier al aan. Het betreft hier een aantal fundamentele keuzes 
met verreikende consequenties. Wij kiezen er voor om de realisatie van onze ambities gebieds-
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gericht ter hand te nemen en te organiseren rond gedragen Gebiedsagenda’s met partners (zie 
2.4). Wij zetten in op het werken vanuit een Drents Bestuursakkoord.

Vanuit een scherpe focus op wat nog wel en wat niet meer (volledig) past bij de kerntaken van 
de provincie en met inachtneming van ‘Amen is geen Amsterdam’, stellen wij voor het sociale 
domein, op een zorgvuldige manier, verder af te bouwen. We stellen voor de flexgelden voor 
het sociale domein (€ 1,6 miljoen per jaar, zie 5.6) af te bouwen en we stellen tevens voor geen 
middelen meer beschikbaar te stellen voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (€ 600.000 per jaar, 
zie 4.1). Ook de instellingen in het culturele domein moeten een forse bijdrage leveren aan 
het financieel gezond houden van de provincie (€ 600.000 vanaf 2013, zie 5.5). Wij hebben een 
uiterste inspanning gedaan om voldoende middelen beschikbaar te houden voor het borgen van 
de Drentse sociaal-culturele ruggengraat. Relevant hierbij zijn ook de middelen die beschikbaar 
zijn voor uitvoering van uw motie Vitaal platteland (€ 25 miljoen uit Dynamische cofinan-
cieringreserve, zie 4.3). Ook de ‘groene’ instellingen moeten inleveren (€ 300.000 vanaf 2013, 
zie 4.2). Op de budgetten voor Klimaat en Energie en voor beheer en onderhoud (vaar)wegen 
wordt tevens gekort (beide € 500.000 vanaf 2012, zie 4.4 en 5.3).

Om de wegvallende cofinancieringgelden in het economische domein te compenseren worden 
voor 2012 en 2013 € 2,5 miljoen per jaar beschikbaar gesteld en voor 2014 en 2015 € 800.000 
(zie 4.1). Voor het opvangen van onder meer de verwachte kortingen op het gebied van natuur 
is een aanzienlijke stelpost opgenomen (zie 4.2). Vanaf 2014 kunnen ook de provinciale cofinan-
cieringsgelden in het kader van het ILG worden ingezet om een deel van de kortingen op 
het gebied van natuur op te vangen. Voor Atelier Mooi Drenthe is vanaf 2012 € 200.000 per 
jaar gereserveerd (zie 5.1). Voor ontwikkelingen rondom het TT-circuit en het Geopark De 
Hondsrug stellen wij jaarlijks € 350.000 beschikbaar (zie ook 5.1 en 5.5). De korting op de 
Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer wordt voor het Openbaar Vervoer deel gecompenseerd 
(zie 5.3). Onze inspanningen op het gebied van Groen-Blauwe Diensten worden vanaf 2012 met 
€ 500.000 per jaar voortgezet (zie 5.4). Om de gevolgen van de Rijksbezuinigingen op het gebied 
van cultuur enigszins te verzachten, stellen we een extra bijdrage van € 150.000 per jaar vanaf 
2012. We investeren fors extra in de gebiedsontwikkeling van de Koloniën van Weldadigheid: 
€ 650.000 per jaar vanaf 2013 (zie 5.5). We reserveren ook middelen voor de verdere uitwerking 
van het Drentse Olympisch plan en de mogelijke organisatie van de Vuelta in 2015 (zie 5.6).

 Financiële kaders

Een aantal financiële uitgangspunten staat centraal in het provinciale beleid. Zo beschouwen wij 
de provincie binnen de financiële verhoudingen in Nederland nog steeds – ondanks alle beper-
kingen die het Rijk daarin poogt aan te brengen – als een open huishouding. In onze visie blijft 
de provincie een bestuurslaag die eigen keuzes kan blijven maken, bijvoorbeeld voor handha-
ving van een minimum inzet in het sociaal-culturele domen. 

Een ander uitgangspunt voor ons is een sluitende begroting die langjarig in evenwicht is. Daarin 
zijn wij op basis van de door ons gemaakte, harde keuzes geslaagd. Vanaf 2012 sluit elk jaar met 
een klein overschot. Dit betekent dat wij verwachten dat indien eventuele voorstellen uit uw 
staten voor andere keuzes gedaan worden, deze steeds gedaan zouden moeten worden indachtig 
het principe: ‘Meer geld voor het één, is minder geld voor het ander’.  

Incidentele middelen geven we in principe alleen uit aan incidentele activiteiten en gebruiken we 
dus niet voor structurele uitgaven. 
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We hebben een aantal bestemmingsreserves, maar onder vrijwel al deze reserves liggen verplich-
tingen. Denk bijvoorbeeld aan de RSP-reserve waaronder de RSP-verplichtingen liggen. 

We willen de Dynamische Cofinancieringsreserve fixeren op bijna € 100 miljoen (een ‘bodem’ 
van minimaal € 80 miljoen aangevuld met eventueel te ontvangen incidentele baten uit de 
levering van de aandelen PBE aan RWE), omdat de rente van deze reserve wordt toegevoegd 
aan de exploitatie en daarmee een algemeen, structureel dekkingsmiddel is. In het verleden 
waren de dividendopbrengsten van Essent structureel in de meerjarenbegroting opgenomen. 
Gezien de voorgestelde nieuwe functie van de Dynamische Cofinancieringsreserve, stellen wij 
voor de naam van de reserve te wijzigen in ‘Financieringsreserve’. 

Gezien de toegenomen risico’s bijvoorbeeld rondom het Investeringsbudget Landelijk Gebied 
(ILG), stellen we voor de Risicoreserve vanuit de Algemene Reserve aan te vullen met € 10 
miljoen waarmee de Risicoreserve uitkomt op € 29 miljoen. De Algemene Reserve houden we 
daarmee op het niveau van bijna € 5 miljoen. De nu geraamde structurele begrotingsruimte 
vanaf 2012, zoals weergegeven als financiële startpositie, wordt ingezet in de exploitatie.

 Conclusie

Duidelijk zal zijn dat, zeker voor de provincie Drenthe, de financiële ruimte beperkt is en 
dat dit niet van tijdelijke aard is. Zoals hiervoor aangegeven leiden de Rijksbezuinigingen, de 
wegvallende cofinancieringgelden en de onontkoombare kosten en investeringen bij ongewij-
zigd beleid tot grote structurele financiële tekorten. Incidentele middelen zijn al bestemd en 
het grootste deel van de Dynamische Cofinancieringreserve moet worden vastgezet. Vanuit de 
Dynamische Cofinancieringreserve worden de € 25 miljoen ter uitvoering van de motie Vitaal 
platteland en de € 10 miljoen ter uitvoering van de motie inzake de Drentse Energie Organisatie 
(DEO) gefinancierd. 

Ingrijpende keuzes zijn aan de orde. Wij zijn bereid die te maken, mits de keuzes passen binnen 
de sociaal-liberale en duurzame benadering die wij voorstaan. Wij hebben er vertrouwen in 
dat wij samen met uw staten de keuzes maken die aansluiten bij het profiel van de provincie 
Drenthe zoals wij dat met elkaar zien en keuzes die verzekeren dat de provincie ook op de 
middellange termijn financieel gezond blijft.
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1 Inleiding

1.1 Collegeprogramma Focus en Verbinding

De rol van de provincie verandert als gevolg van wetgeving, Bestuursakkoord en geactuali-
seerd Rijksbeleid. Wij hebben in ons collegeprogramma aangegeven, dat wij hierop inspelen 
door focus aan te brengen in wat we doen en verbinding te zoeken om dit gedaan te krijgen. 
We willen een vlotte en zorgvuldige herschikking van taken van Rijk, provincie, gemeente en 
waterschappen. Inhoudelijk kiezen wij voor de speerpunten economie, natuur & landbouw, 
demografische ontwikkeling en energie. 

Wij voelen ons verantwoordelijk voor de sociale en culturele ruggengraat van Drenthe. Onze 
bijdrage is in de eerste plaats bovenlokaal van aard en loopt via het ruimtelijk-economische 
spoor. Dit betekent dat wij bijvoorbeeld bijdragen aan de regionale infrastructuur voor sociale 
en culturele taken, een leefbaar en aantrekkelijk regionaal vestigingsklimaat en vraaggericht 
openbaar vervoer op het platteland. Onze keuzes in het sociale en culturele domein zijn 
ingegeven door de uitwerking van het speerpunt demografische ontwikkeling en economische 
ontwikkeling. Organisaties en instellingen die opereren op het sociale domein wenden zich in 
de eerste plaats tot de gemeenten. 

De gewenste inhoudelijke focus brengen we aan door ons te richten op de realisatie van de 
Omgevingsvisie Drenthe, ‘Amen is geen Amsterdam’, het Bestuursakkoord en de speerpunten 
uit het Collegeprogramma. De verbinding zoeken we in de integraliteit en de gedeelde belangen. 
In de uitvoering brengen we focus en verbinding aan door te kiezen voor effectieve en vraag- en 
resultaatgerichte samenwerkingsvormen met overheden, marktpartijen en instellingen. Hierbij 
is een zakelijke en ontschotte financiële houding onmisbaar en gezien het huidige financiële 
klimaat denken wij eerder in revolverende fondsen dan in subsidies.

We dagen partijen uit om ons te benaderen met concrete plannen die bijdragen aan de reali-
satie van de doelen voor Drenthe die wij voor ogen hebben, in plaats van met verzoeken voor 
financiële ondersteuning van eigen plannen. Ook hier geldt dat we overtuigd moeten zijn van 
duurzaam commitment om middelen beschikbaar te stellen. Plannen waarbij effectieve samen-
werking geborgd is, hebben een streepje voor. 

1.2 Financiële perspectief

Het maken van keuzes 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. In het 
Bestuursakkoord zijn afspraken gemaakt om taken ten aanzien van ruimtelijke ordening, 
regionale economie, natuur en landschap en verkeer en vervoer (verder) te decentraliseren. Deze 
decentralisatie van taken gaat veelal gepaard met financiële kortingen vanuit het Rijk. In totaal 
is met het Bestuursakkoord een bedrag gemoeid van 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 doeluitkeringen op het gebied van 
onder meer natuur en mobiliteit. Nadere uitwerking vindt momenteel met andere betrokken 
partners plaats, waardoor nog niet exact kan worden voorspeld wat de financiële consequenties 
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zijn. We houden rekening met fors afnemende inkomsten. Kortingen van het Rijk op doeluitke-
ringen compenseren we niet automatisch. We compenseren alleen als sprake is van een expliciete 
noodzaak of keuze. Ons uitgangspunt is ‘nee, tenzij’. 

Wij hebben in het college indringend gesproken over het te voeren beleid, bij wijze van uitwer-
king van het collegeprogramma en binnen het financieel perspectief in het kader van deze 
voorjaarsnota. Vanaf 2014 en 2015 worden de begrotingstekorten mogelijk van een dusdanige 
omvang, dat om een duurzaam financieel evenwicht te behouden ingrijpende maatregelen 
noodzakelijk zijn. Maatregelen van uitsluitend financieel bijstellende aard zullen niet langer 
volstaan. Wij hebben na uitvoerige discussies dan ook geconcludeerd, dat het maken van funda-
mentele keuzes onontkoombaar is. Wij hanteren geen kaasschaaf en waken voor versnippering.

Dit alles vraagt van ons een zakelijke en sobere houding. Bovendien vraagt dit om heldere 
keuzes die doorwerken in ons beleid en in de inzet van de ambtelijke organisatie. Mede in dit 
verband staan we daarnaast open voor een flexibele inzet van middelen en ontschotting van 
budgetten over programma’s heen en ook over de jaargrenzen heen, om toch zo soepel mogelijk 
te kunnen inspelen op mogelijkheden die zich voordoen. In dit kader willen wij noemen dat de 
mogelijkheid onderzocht zal worden naar het werken met gebiedsagenda’s.

Ook onze partners worden geconfronteerd met teruglopende middelen. Naar verwachting 
moeten ook zij besluiten tot temporiseren en herverdelen van middelen. Om ontwikkelingen 
van de grond te krijgen moeten we met elkaar creatief worden in het verbinden van middelen 
aan gezamenlijke doelen.

Uitgangspunt voor ons is een sluitende begroting die langjarig in evenwicht is. Incidentele 
middelen geven we in principe alleen uit aan incidentele activiteiten en gebruiken we dus niet 
voor structurele uitgaven. De Dynamische Cofinancieringsreserve wordt gefixeerd. De rente 
van deze reserve wordt toegevoegd aan de exploitatie en is daarmee een algemeen, structureel 
dekkingsmiddel. Dit gebeurt omdat de posten waarvoor cofinanciering nodig is, bijvoorbeeld 
economie, ook structureel in de begroting zijn opgenomen.

Wij komen in deze Voorjaarsnota 2011 met voorstellen voor zowel intensiveringen als exten-
siveringen (bezuinigingen), een en ander als gevolg van de (fundamentele) keuzes die wij voor 
de komende bestuursperiode willen maken. Daarbij wordt ook het bestaande beleid op zijn 
merites beoordeeld (oud voor nieuw). In de Begroting 2012 en verder wordt het resultaat 
hiervan nader verwerkt.

Uiteindelijk levert het geheel het volgende financiële eindresultaat op:

Tabel 4 Samenvattend overzicht financieel perspectief

2011 2012 2013 2014 2015

Subtotaal I Uitgangspositie -10.146.783 9.316.996 14.739.384 15.569.074 15.000.000

Subtotaal II Financiële kaderstelling Rijksbezuinigingen 

c.a. -770.000 -3.050.000 -6.580.000 -11.250.000 -7.950.000

Subtotaal III Onontkoombare kosten en investeringen -201.500 -2.056.000 -4.701.690 -3.188.471 -5.418.953

Subtotaal IV Financiële vertaling Collegeprogramma -660.800 -6.002.500 -6.313.260 -5.278.520 -5.526.880

Subtotaal V Bezuinigingen Voorjaarsnota 2011 125.000 1.979.000 2.935.000 4.200.000 4.200.000

Totaal generaal -11.654.083 187.496 79.434 52.083 304.167
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In hoofdstuk 3 wordt uitgebreider ingegaan op dit perspectief. 
In het hiervoor gepresenteerde financieel perspectief is al rekening gehouden met de financiële 
situatie die ontstaat vanaf 2016. Zodoende is de geraamde begrotingsruimte zeer beperkt. Vanaf 
2016 zijn er mogelijk nog extra investeringen, bijvoorbeeld in het kader van het Groenmanifest, 
noodzakelijk en zijn er oplopende kapitaallasten (onder meer vanuit de vervangingsinveste-
ringen kunstwerken). Niet uitgesloten is dat de nu verwachte Rijkskortingen nog slechter voor 
Drenthe uitpakken. Bovendien zijn de komende jaren extra Rijkskortingen ook niet uitgesloten. 
Wij stellen daarom voor, overschotten die zich de komende jaren voordoen toe te voegen aan de 
Algemene Reserve om een verdere ‘buffer’ te hebben voor het opvangen van tegenvallers.
De voorliggende Voorjaarsnota 2011 bevat daarmee de kaderstelling voor de Begroting 2012 
en verder. Dat laatste, ‘en verder’, is niet zonder betekenis. In deze voorjaarsnota stellen wij 
namelijk fundamentele keuzes voor die verder reiken dan alleen 2012. 

1.3 Organisatie

Onze focus in beleid betekent ook een gerichte focus voor de inzet van de ambtelijke organi-
satie. Dit doen we door het principe ‘medewerker volgt beleid’ te hanteren. De veranderende 
rol van de provincie vraagt om creativiteit, professionaliteit, conceptueel vermogen, flexibiliteit 
en goede samenwerking van ons allemaal. In deze context vragen wij veel van de ambtelijke 
organisatie. We zorgen daarom voor een optimale werkomgeving. 

De afgelopen jaren zijn stevige keuzes gemaakt. De ambtelijke organisatie wordt kleiner en we 
gaan werken met een flexibele schil van medewerkers. De arbeidsmarkt verandert de komende 
jaren, waardoor het moeilijker wordt om aan goed gekwalificeerd overheidspersoneel te komen. 
Hierop willen we inspelen. We investeren daarom extra in de kwaliteit van onze medewerkers 
en in het zogenaamde nieuwe werken o.a. door ICT-gerelateerde toepassingen. Wij bieden 
daarmee een omgeving waarin onze medewerkers zich goed kunnen ontplooien en die aansluit 
bij het verbeteren van kennisdeling en organisatieoverschrijdende samenwerking. Ook is er 
nadrukkelijk aandacht voor de doorontwikkeling van digitalisering en de zaakgerichte benade-
ring daarbij, en voor de door het Rijk opgelegde wettelijke verplichtingen als gevolg van het 
Nationaal Urgentie Programma (NUP). Als er ruimte ontstaat in het personeelsbudget (omdat 
de organisatie sneller afslankt), kan de flexibele schil van medewerkers versneld ingevoerd 
worden. Op die manier benutten we de flexibele schil voor (nieuwe) ontwikkelingen met 
betrekking tot ons collegeprogramma. Op dit moment is de formatie kleiner dan de taakstelling 
conform de directiebrief van begin 2010. Dit betekent dat als deze ontwikkeling doorgaat, de 
flexibele schil inderdaad versneld kan worden ingevoerd. Zoals in de Eerste Bestuursrapportage 
2011 gemeld, wordt er in het personeelsbudget rekening gehouden met enkele onzekere posten 
(ABP-premie, CAO-onderhandelingen). Financieel is hier rekening mee gehouden in de 
meerjarenbegroting. In de bestuursrapportages zal de stand van zaken financieel en in fte’s per 
begrotingsjaar worden verantwoord.  

1.4 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 beschrijven wij aan de hand van onze visie op het profiel van de provincie 
Drenthe welke ambities en taken van ons verwacht mogen worden en hoe wij deze willen reali-
seren. In hoofdstuk 3 geven wij aan welke financiële mogelijkheden wij zien om de ambities ten 
uitvoer te brengen. In hoofdstuk vier gaan we dieper in op de ambities die horen bij de speer-
punten uit ons collegeprogramma. In hoofdstuk vijf verdiepen we de ambities voor de overige 
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kerntaken en programma’s die passen bij ons profiel. In hoofdstuk 6 gaan we in op de samen-
werking. Tot slot beschrijven we in hoofdstuk 7 het financieel-technische kader.
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2 Profiel Provincie Drenthe en 
 realisatiestrategie

Ons profiel definieert onze rol in de maatschappij en samenspel van overheidslagen en 
marktpartijen. Het geeft op hoofdlijnen aan wat van ons verwacht mag worden en waar wij 
op aangesproken mogen worden. Het profiel wordt bepaald door het provinciaal beleid 
(Omgevingsvisie), onze provinciale rolopvatting (Amen is geen Amsterdam), landelijke 
afspraken (Bestuursakkoord) en de speerpunten uit ons Collegeprogramma. De realisatiestra-
tegie van de Omgevingsvisie geeft op hoofdlijnen weer op welke manier wij onze beleidsambi-
ties willen realiseren. In de strategie staat een gebiedsgerichte insteek centraal, waarbij verschil-
lende partijen, op basis van zakelijke afspraken, een onderscheidende rol spelen. 

2.1 Bestuursakkoord

In april 2011 hebben Rijk, IPO, VNG en de UvW een voorlopig Bestuursakkoord gesloten. 
Uitgangspunt is een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid; een overheid die zich tot 
haar kerntaken beperkt en waar taken zo dicht mogelijk bij de burger (decentraal) worden 
belegd. In het Bestuursakkoord is een voorstel gedaan over de verdeling van taken, verant-
woordelijkheden en rollen van de verschillende overheden. Het Bestuursakkoord hanteert het 
principe van maximaal twee bestuurslagen per taak of opgave. Gemeenten zijn voor burgers de 
eerste overheid. 

De provincie heeft een sterke positie op het domein van ruimtelijke ontwikkeling en de fysieke 
omgeving (omgevingsbeleid). In het Bestuursakkoord is afgesproken dat de provincie zich 
toelegt op haar kerntaken ruimtelijke ordening, regionale economie, natuur en landschap, 
verkeer en vervoer en cultuur. De kracht van de provincie zit in haar sectoroverstijgende en 
verbindende rol op het (inter)regionale niveau. De rol van de provincie is vooral regisserend, 
stimulerend en ontwikkelingsgericht. Daar waar nodig of wettelijk vereist is onze rol ook 
ondersteunend en toetsend.

2.2 Drents Bestuursakkoord en Amen is geen Amsterdam

Wij willen in 2011 samen met de Drentse gemeenten en de waterschappen de verdeling van taak, 
verantwoordelijkheid en rol verder concretiseren in de vorm van een Drents Bestuursakkoord. 
De regierol van de provincie in het regionale ruimtelijk-economische domein betekent in onze 
optiek niet automatisch dat wij de hoofdrol vervullen. Ons doel is om vanuit ons netwerk 
partijen bij elkaar te brengen en met deze partijen afspraken te maken over de realisatie van de 
opgaven waar Drenthe voor staat. 

In de vorige periode is een belangrijk begin gemaakt met het loslaten van het sociale 
domein en de bijhorende overdracht van taken naar gemeenten. In het kader van het Drents 
Bestuursakkoord ronden we deze Amen is geen Amsterdam af. Hierbij betrekken we ook het 
culturele domein. De sociale en culturele ruggengraat van Drenthe, voor zover passend bij onze 
kerntaken op het ruimtelijk-economisch domein, blijven wij ondersteunen.

Het is onze bedoeling om afspraken uit het Drents Bestuursakkoord eind 2013 hun beslag te 
laten krijgen. Wij zien daarin een belangrijke rol voor de VDG, als spreekbuis van de 12 Drentse 
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gemeenten. In 2012 geven we expliciet aan welke taken we niet meer uitvoeren. Eind juni 2011 
is er een kennismaking met alle Drentse colleges van burgemeester en wethouders. Wij maken 
van de gelegenheid gebruik om van gedachten te wisselen over onze intentie tot een Drents 
Bestuursakkoord.

2.3 Omgevingsvisie Drenthe

De Omgevingsvisie is in 2010 vastgesteld en voor ons het integrerend kader voor ruimtelijk-
economische ontwikkeling. Onder de nieuwe Wro is de kaderstellende en regisserende rol 
van de provincie verder versterkt. Ook het regeringsbeleid legt meer verantwoordelijkheid 
bij de provincie. Wij kiezen er voor om hier invullling aan te geven samen met onze partners. 
Op basis van een gedragen agenda maken wij met onze partners afspraken over de gebieds-
gerichte ontwikkeling van Drenthe. In het Drentse Bestuursakkoord spreken we af hoe tot deze 
Gebiedsagenda’s te komen.

In onze realisatiestrategie van de Omgevingsvisie maken we, ingegeven door gebiedspecifieke 
kansen en uitdagingen, onderscheid in drie gebieden: Noord Drenthe, Zuid- en Oost Drenthe 
en Zuidwest Drenthe. Wij komen op korte termijn met onze voorzet voor drie integrale 
gebiedsagenda’s voor de periode 2012-2015. In overleg met onze gebiedspartners werken wij 
deze voorzet verder uit naar definitieve gebiedsagenda’s. Ook hier geldt dat wij kiezen voor 
een zakelijke benadering, gekenmerkt door duidelijke afspraken over rol, taak en investering. 
Daarnaast zijn er ook onderwerpen die van belang zijn voor de realisatie van de Omgevingsvisie 
die zich minder lenen voor een gebiedsgerichte benadering. Deze meer generiek onderwerpen 
maken onderdeel uit van de reguliere beleidsprogramma’s. Als gevolg van scherpere keuzes 
in wat we wel en niet meer doen, houden we ook onze bestuurlijke betrokkenheid tegen het 
licht. We zijn selectiever om op speerpunten en kerntaken beter een voortrekkersrol te kunnen 
spelen.

2.4 Gebiedsagenda’s

De gebiedsagenda’s zijn een weergave van de onderwerpen waarover de provincie voor de 
periode 2011-2015 afspraken wil maken met de gebiedspartners. De partners worden uitge-
daagd relevante opgaven op vergelijkbare wijze ter tafel te brengen. Het resultaat van deze 
onderhandeling moet wederzijds gedragen en kaderstellende samenwerkingsafspraken zijn, in 
termen van investering, rol en planning. De gebiedsagenda’s zijn maatwerk en verschillen per 
gebied qua inhoud, uitvoering en rol van de provincie. De dekking wordt gezocht binnen de 
bestaande begroting. De definitieve investeringsafweging wordt niet per gebied, maar Drenthe 
breed gemaakt, inclusief de generieke onderwerpen. Vooraf worden daarvoor spelregels gecom-
municeerd die moeten leiden tot een transparante prioritering en afweging tussen gebieden, 
onderdelen en opgaven. 

Inzet voor Gebiedsagenda Noord Drenthe
Voor Noord Drenthe hebben wonen, werken en recreëren in de groene omgeving van het 
stedelijk netwerk Groningen-Assen prioriteit. Wij dragen bij met investeringen in mobiliteit, 
natuur- en landschapsontwikkeling. Speerpunten zijn voor ons de Regiovisie Groningen-Assen, 
Florijnas Assen, de bereikbaarheid Groningen-Assen, de woningbouwopgave, het TT-Circuit, 
het Nationaal Park en Landschap Drentsche Aa, de Koningsas, Veenhuizen en de ontwikkeling 
van Groningen Aiport Eelde.
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Inzet voor Gebiedsagenda Zuidwest Drenthe
Voor Zuidwest Drenthe ligt de prioriteit bij de ontwikkeling van een sterk toeristisch-recreatief 
profiel. Het Nationaal Park Drents-Friese Wold, het Nationaal Park Dwingelderveld en het 
Holtingerveld en een aantrekkelijk en toegankelijk landschap zijn van belang voor economische 
ontwikkeling van het gebied. Investeringen in natuurontwikkeling, gekoppeld aan de waterop-
gave dragen daar aan bij. De steden Meppel en Hoogeveen zijn de economische motor, waarbij 
de sociaal-economische infrastructuur van Hoogeveen extra aandacht vraagt. De externe relaties 
van Meppel en Hoogeveen zijn van belang voor de ontwikkeling van het gebied. 

Inzet voor Gebiedsagenda Zuid- en Oost Drenthe
Voor Zuid- en Oost Drenthe ligt de uitdaging in de sociaal-economische vitaliteit van het 
gebied. Door de focus op de opwekking van duurzame energie ontstaat een nieuw klimaatland-
schap. Het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid en de krimp leiden tot een transfor-
matie van het landelijk gebied. We zoeken waar mogelijk (financieel) aansluiting bij Europa 
om de landbouw duurzaam te innoveren. Ook de aansluiting op andere programma’s met een 
focus op duurzame energie, duurzame landbouw, biobased economie en klimaat en water zijn 
voor ons van belang. Ruimtelijk zijn er in het gebied goede randvoorwaarden, bijvoorbeeld 
in de ligging ten opzichte van Duitsland, de industrie in Emmen, de logistiek in Coevorden 
en de Eemshaven op kleine afstand. De gevolgen van de demografische ontwikkeling vragen 
juist vanwege de sociaal economische infrastructuur in dit gebied extra aandacht. Speerpunten 
zijn Atalanta Emmen, de verplaatsing van het Dierenpark, de externe verbinding Emmen/
Coevorden en de opgave voor de Veenkoloniën. 
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3 Financieel perspectief

Deze Voorjaarsnota 2011 bouwt voort op de resultaten van de in 2010 doorgevoerde bezuini-
gingsoperatie. Deze bezuinigingsoperatie heeft geresulteerd in begrotingsruimte, die bedoeld 
was als maatregel vóóraf tegen het op de langere termijn minder rooskleurige perspectief, dat 
met name door aangekondigde Rijksbezuinigingen werd verwacht.
Met de Voorjaarsnota 2010 is besloten de in enig jaar optredende overschotten of tekorten op de 
exploitatie toe te voegen dan wel te onttrekken aan de Algemene Reserve. De Algemene Reserve 
is een reserve die bij uitstek de incidentele vrije bestedingsruimte bevat (die overigens bij 
structurele begrotingsruimte telkens groter wordt). Met de Algemene Reserve worden naast de 
incidentele begrotingsruimte ook de rekeningresultaten verrekend. De dan overgebleven stand 
is in principe vrij besteedbaar. Bij ongewijzigd beleid zou gedurende de Collegeperiode de stand 
van de Algemene Reserve verder oplopen door de cumulatieve begrotingsruimte met ingang van 
2012. De afzonderlijke toevoegingen aan de Algemene Reserve in 2012, 2013 en 2014 kunnen als 
‘vrije ruimte’ worden beschouwd en worden ingezet (samen met de vrije ruimte in de exploitatie 
in de vorm van de zogenoemde ‘collegegelden’) als algemeen dekkingsmiddel. In dit verband 
ziet de startsituatie van de Voorjaarsnota 2011 er als volgt uit: 

Tabel 5 Startsituatie financieel perspectief

2011 2012 2013 2014 2015

I. Begrotingsruimte meerjarig

Begrotingsruimte -7.768.755 8.131.949 12.666.337 13.932.027 -

Resultaat Eerste Bestuursrapportage 2011 -2.378.028 -3.214.953 -3.576.953 -4.012.953 -

Vrije ruimte (collegegelden, vrije ruimte voor nieuw college) - 4.400.000 5.650.000 5.650.000 -

Subtotaal I Uitgangspositie -10.146.783 9.316.996 14.739.384 15.569.074 15.000.000

In de bovenstaande tabel is ook het effect van de Eerste Bestuursrapportage in 2011 meege-
nomen. Voor het jaar 2015 is een aanname gedaan op basis van een ongewijzigde ontwikkeling. 

Uitgaande van deze startpositie is het financieel perspectief uitgebreid met een financiële kader-
stelling, waarin enige ontwikkelingen zijn verwerkt die als onvermijdelijk worden beschouwd.

Tabel 6 Financiële kaderstelling

2011 2012 2013 2014 2015

II. Financiële kaderstelling, gevolgen Rijksbezuinigingen en andere maatregelen

Stelpost effect Rijksbezuinigingen c.a. -270.000 -2.700.000 -5.880.000 -10.250.000 -6.950.000

Stoppen met IBOI-roerekening aan Dynamische 

Cofinancieringsreserve 0 650.000 650.000 650.000 650.000

Herstel indexatie inkoopbudgetten 0 -500.000 -850.000 -1.150.000 -1.150.000

Vervallen dividend PBE BV -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000

Subtotaal II Financiële kaderstelling Rijksbezuinigingen c.a. -770.000 -3.050.000 -6.580.000 -11.250.000 -7.950.000

Zoals reeds in de inleiding aangegeven, houden we in het kader van het Bestuursakkoord 
rekening met fors afnemende inkomsten. We compenseren kortingen van het Rijk op doeluit-
keringen alleen als sprake is van een expliciete noodzaak of keuze (‘nee, tenzij’). Om toch een 
realistisch financieel perspectief te kunnen presenteren, hebben wij een stelpost opgenomen. 
Voor het overige zijn de effecten van enige financieel-technische maatregelen verwerkt. Het gaat 
hier om herstel van de indexatie van de provinciale inkoopbudgetten en het niet langer toere-
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kenen van de zogenaamde IBOI-index aan de Dynamische Cofinancieringsreserve. In het kader 
van de in 2010 ingezette bezuinigingsoperatie is reeds fors bezuinigd op de inkoopbudgetten 
en is ook de indexering van deze budgetten stil gezet. Door de inflatie worden deze budgetten 
vanaf 2012 dusdanig knellend dat wij voorstellen vanaf 2012 de indexatie weer te herstellen. 
Zonder deze indexatie kunnen wij onze ambities niet goed vorm geven. Relevant hierbij is 
dat ook vanaf 2012 de normeringssystematiek van het Provinciefonds (‘trap op, trap af met de 
Rijksuitgaven’) weer in werking treedt. IBOI staat voor Index Bruto OverheidsInvesteringen. 
In het kader van de in 2010 door PS vastgestelde Nota reserves en voorzieningen is deze 
indexatie geïntroduceerd (onder afschaffing van de rentetoerekening). Vanwege het geven van 
een andere functie aan de Dynamische Cofinancieringsreserve (zie de paragraaf ‘financieel 
perspectief’ in de inleiding en zie hoofdstuk 7), is deze indexatie niet meer nodig.

Tot slot wordt er rekening gehouden met het vervallen van het dividend van Publiek Belang 
Elektriciteitsproductie BV, als de aandelen hiervan aan RWE AG worden overgedragen. 
Onlangs hebben wij bericht ontvangen over een mogelijke op handen zijnde schikking 
omtrent de levering van het belang in Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV – gemaks-
halve – ‘Borssele’ – aan RWE AG. Er is nog geen definitieve duidelijkheid over de uiteindelijke 
opbrengst van deze transactie, maar het zou voor Drenthe kunnen gaan om een bedrag tussen 
de € 15 miljoen en € 19 miljoen. Conform een bestendige gedragslijn stellen wij voor, deze baten 
toe te voegen aan de Dynamische Cofinancieringsreserve. 

Zie over de hier behandelde zaken meer in de financieel-technische kaderstelling (hoofdstuk 7).

Nadat de onvermijdbare ontwikkelingen zijn verwerkt, zijn de onontkoombare kosten en 
investeringen aan de orde. Onontkoombaar in die zin, dat ze door het Rijk worden opgelegd 
of dat ze het resultaat zijn van bindende afspraken, in diverse gevallen in IPO-verband. In alle 
gevallen gaat het ook om zaken waarbij de provincie feitelijk geen vrije keuze meer heeft.

Tabel 7 Onontkoombare kosten en investeringen

2011 2012 2013 2014 2015

III. Onontkoombare kosten en investeringen

Compensatie korting RHC’s - -330.000 -330.000 -330.000 -330.000

Investeringen IVVP (investering € 53 miljoen) - - - - -2.100.000

Bevrijdingsfestival 5 mei 2013 - - -300.000 - -

Peilbeheer naar waterschappen 0 -675.000 -675.000 -675.000 -675.000

Beheer en onderhoud Erica-Ter Apel - -30.000 -140.000 -140.000 -140.000

Beheer en onderhoud provinciehuis: planmatig onderhoud -50.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000

Beheer en onderhoud provinciehuis: dagelijks onderhoud -36.500 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000

Beheer en onderhoud Drentse Museum: dagelijks onderhoud -50.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000

Beheer en onderhoud Drentse Museum: planmatig onderhoud -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000

Hogere index regionale omroepen cf. afspraak IPO-ROOS - -130.000 -150.000 -170.000 -190.000

Ontwikkelingen ICT - -541.000 -664.000 -594.000 -594.000

Ontwikkelingen ICT, kapitaallasten investering € 3.065.000,-- - - -379.775 -402.426 -553.363

Bronhouderschap basisregistratie (BGT) - -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

Bronhouderschap basisregistratie (BGT) kapitaallasten 

 investering € 942.000,-- - - -12.915 -27.045 -136.590

RUD, frictiekosten - - -350.000 -150.000 -

RUD, sociaal plan - - -350.000 -350.000 -350.000

Inverdienen kosten tav RUD - - - pm pm

RUD, projectkosten - - -1.000.000 - -

Subtotaal III Onontkoombare kosten en investeringen -201.500 -2.056.000 -4.701.690 -3.188.471 -5.418.953
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Bij de onontkoombare kosten en investeringen gaat het om lasten die ons door derden worden 
opgelegd of waarover wij dusdanige afspraken met onze partners hebben gemaakt, dat wij 
daarop niet meer terug kunnen en willen komen. Afspraken zijn dikwijls in IPO-verband 
gemaakt. 

Een aantal van de kosten in de tabel lichten we hier nader toe.
De kosten voor de Regionale Historische Centra worden veroorzaakt door overdracht van de 
taak door het Rijk met een dusdanige uitvoeringsverplichting, dat de provincies genoodzaakt 
zijn tot compensatie van de wegvallende Rijksmiddelen.
Bij de investeringen IVVP gaat het om de financiële gevolgen (kapitaallasten) van reeds 
genomen investeringsbeslissingen.
Voor het Bevrijdingsfestival geldt dat Drenthe het verzoek heeft gehad de nationale opening 
van de reeks van Bevrijdingsfestivals te doen. Hierover zijn van de zijde van de provincie reeds 
toezeggingen gedaan. Wij verlagen de kosten echter door in te zetten op een versoberde uitvoe-
ring van het festival.
Met de overdracht van het peilbeheer naar de waterschappen zijn onontkoombare kosten 
gemoeid.
Daarnaast geldt nog, dat de diverse posten voor beheer en onderhoud door ons als onont-
koombaar worden beschouwd vanwege de kapitaalvernietiging die het gevolg zou zijn van het 
achterwege blijven van noodzakelijk beheer en onderhoud. 
De hogere index bij de financiering van de regionale omroep is het gevolg van de interprovin-
ciale invulling van wettelijke bepalingen en daarmee een ook voor Drenthe bindende aangele-
genheid.
De aangegeven ICT-uitgaven zijn noodzakelijk en onontkoombaar vanwege enerzijds inter-
provinciale afspraken en anderzijds de noodzaak de eigen organisatie op het vlak van de ICT 
toekomstbestendig te maken. Diverse ontwikkelingen zijn reeds ingezet als onderdeel van 
Digitaal Drenthe.
Over het Bronhouderschap basisregistratie zijn in IPO-verband afspraken gemaakt waaraan 
ook de provincie Drenthe gehouden is.
Tot slot zijn de kosten die geraamd zijn voor de invoering van de Regionale Uitvoeringsdienst 
onderdeel van een noodzakelijk te doorlopen traject.
Het hier gepresenteerde (sub)totaal behelst de verwachte financiële situatie van waaruit wij het 
Collegeprogramma 2011-2015 uitwerken. Deze uitwerking vindt hierna plaats voor de speer-
punten uit het Collegeprogramma en voor een aantal overige beleidsthema’s. Per speerpunt en 
beleidsthema worden daarbij de financiële consequenties van de voorstellen van het College in 
een samenvattend overzicht gepresenteerd.
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4 Speerpunten collegeprogramma

Onze speerpunten voor deze periode zijn economie, natuur & landbouw, demografische 
ontwikkeling en energie. Speerpunt betekent in financiële zin dat we intensiveringen op deze 
terreinen voorstellen en dat wij niet of slechts beperkt bezuinigen op deze terreinen. Op deze 
manier blijven voldoende (co-)financieringsmiddelen beschikbaar om effectief en efficiënt 
invulling te geven aan onze speerpunten. In onze afweging zoeken we slimme verbindingen 
in inhoud, investering en instrumenten. Wij willen hiermee aantrekkelijke multiplier effecten 
bereiken, zoals in het programma Klimaat en Energie (zie 4.4 Energie). Maar het gaat ons ook 
om de versterking van de integrale samenwerking, zoals bij de Gebiedsagenda’s (zie 2.4), of 
een versterkte focus in instrumenten zoals de koppeling van de ISV-middelen aan de demogra-
fische ontwikkeling (zie 5.1 Ruimte). Door ook op een creatieve manier de middelen in te 
zetten, willen we met minder meer bereiken. De speerpunten gaan we realiseren via de eerder 
genoemde gebiedsagenda’s. Relevant hier zijn ook de middelen die beschikbaar zijn in het kader 
van de statenmotie inzake vitaal platteland. De vanuit de Dynamische Cofinancieringsreserve 
beschikbare € 25 miljoen gaan we inzetten voor de sociaal-economische vitalisering van het 
platteland en de versterking van de structuur van het landelijk gebied. 

4.1 Economie

Wij kiezen, in aansluiting op de nationale strategie, om ons primair te richten op topsectoren en 
bijbehorende voorwaardenscheppende infrastructuur. Wij herijken de inhoud en het ambitie-
niveau van onder andere het Kader voor Economische Investeringen (KEI) op deze strategie. 
De vertaling van deze herijking vindt plaats in de jaarprogramma’s vanaf 2012. Ook betekent 
dit dat wij minder inzetten op generiek instrumentarium zoals het Innovatief Actieprogramma 
Drenthe (IAD). Binnen het lopende IAD brengen wij focus aan door aansluiting te zoeken bij 
de speerpunten zoals genoemd in het collegeprogramma. 

Topsectoren
We focussen primair op de economisch sterke onderdelen die kansrijk en onderscheidend zijn 
zoals sensortechnologie, agribusiness/food, energie, vrijetijdseconomie en water. Op het vlak 
van het topsectorenbeleid zoeken wij de verbinding met de provincies Groningen en Fryslân. 
Samen willen wij de kansen, mogelijkheden en instrumenten van het nationale topsectoren-
beleid en het nieuwe Europese beleid benutten. Wij gaan er van uit dat het Rijk de  positionering 
van Noord Nederland als Energy Port onderschrijft. De biobased economy krijgt daarbij 
een steeds zwaarder gewicht. Binnen de biobased economy zijn de crossovers tussen chemie, 
landbouw, duurzame energie clusters en logistiek van groot belang. De Drentse focus ligt 
hierbij voor een groot deel op de chemiecluster in Emmen. Hierbij zien we ook kansen voor 
samenwerking met Duitsland en Overijssel. Voor de cofinanciering van Europese subsidies 
en het nationale topsectorenbeleid stellen wij extra middelen beschikbaar, bovenop de bijna 
€ 3,1 miljoen die reeds structureel in de meerjarenbegroting zit ten behoeve van versterking 
economische structuur (VES-gelden). In noordelijk verband voeren wij een lobby om in het 
kader van de herijking van Europees regionaal beleid (EU2020) en de Gemeenschappelijke 
Landbouw Middelen (GLB)-middelen voor de volle breedte van de agrarische component 
beschikbaar te houden voor het noorden. 
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Een goed ontsluitende infrastructuur, zowel hard als zacht, is een belangrijk element van ons 
vestigingsklimaat. De logistieke cluster op de Drentse Zuidas (A37) kan een rol van interna-
tionale betekenis spelen. Wij zien kansen in de verbinding van onze ‘hubs’, Dryport Emmen/
Coevorden en Blueport Meppel met de nationale mainports en het Duitse achterland. 

Onderwijs en arbeidsmarkt
De stimulering van onderwijs- en arbeidsmarkt is primair de taak van het Rijk en de gemeenten. 
Wij beperken ons op dit terrein tot het agenderen en signaleren van knelpunten. Dat betekent 
dat wij voorstellen de in de meerjarenbegroting structureel beschikbare middelen van bijna 
€ 600.000 fasegewijs af te bouwen. Vanuit het perspectief van ons speerpunt demografi-
sche ontwikkeling werken wij voor Zuid- en Oost Drenthe en Hoogeveen, in overleg met 
de gemeenten, een meer directe stimulering van de arbeidsmarkt uit in de gebiedsagenda’s. 
We focussen ons daarbij op de verbinding van de kennisinfrastructuur met de sectoren die 
hiervoor als kansrijk en onderscheidend zijn aangegeven.

Onze rol in het kader van zorgeconomie is signaleren en agenderen. Wij werken in het kader van 
zorgeconomie nauw samen met het Healthy Ageing Netwerk Noord Nederland (HANNN) en 
organiseren samen met hen in 2011 een conferentie over life style en healthy aging. 

Marketing en promotie
Marketing Drenthe vervult een goede rol, onder andere in de promotie van Drenthe. We zien 
graag dat de focus van Marketing Drenthe komt te liggen bij de vrijetijdseconomie. In het kader 
van het programma van eisen 2012 gaan wij hierover met Marketing Drenthe in overleg. Ook 
willen we mogelijkheden verkennen om de particuliere sector in Drenthe, vanwege zijn belang, 
bij te laten dragen aan de marketing.

Dierenpark Emmen
De gebiedsontwikkeling Atalanta Emmen herpositioneert het Dierenpark in een nieuw 
concept waarin innovatie, duurzaamheid, cultuur en natuur samenkomen in een topattractie 
van Drenthe en Noord-Nederland. Op basis van een goed onderbouwde business case, waarin 
ook nadrukkelijk aanvullende financiering is opgenomen, zijn we bereid een aanvullend 
verzoek voor het dan nog resterende tekort op de door de gemeente Emmen extra gevraagde 
€ 12 miljoen positief te benaderen.

Groningen Airport Eelde (GAE)
Wij beschouwen het van regionaal belang dat de luchthaven zich kan (blijven) ontwikkelen tot 
een economisch gezond bedrijf. De beoogde baanverlenging brengt dit dichterbij. Doel van 
onze (exploitatie-)bijdrage, in eerste instantie tot 2013, is de continuïteit van de luchthaven te 
waarborgen. Hoe beter de luchthaven op eigen benen kan staan, hoe minder wij in de toekomst 
hoeven bij te dragen. Deze bestuursperiode maken wij een keuze of en hoe wij vanaf 2013 
bijdragen aan de exploitatie van de luchthaven.

Investerings- en ontwikkelingsmaatschappij Noord Nederland (NOM)
Samen met de provincies Groningen en Fryslân en grootaandeelhouder Rijk gaan wij de 
toekomstige positionering en eigendomsverhouding van de NOM verkennen. Op basis hiervan 
maken we een afweging over de positionering en eigendom van de NOM. 

Herstructurering bedrijventerreinen
Wij coördineren de uitvoering van het provinciale herstructureringsprogramma bedrijven-
terreinen 2009-2013.
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Tabel 8 Voorstellen voor het speerpunt Economie

2011 2012 2013 2014 2015

Speerpunt Economie

Cofinanciering Europese en andere programma’s - -2.500.000 -2.500.000 -800.000 -800.000

(Sub) totaal 0 -2.500.000 -2.500.000 -800.000 -800.000

4.2 Natuur en landbouw

In het Bestuursakkoord is voorgesteld dat ‘provincies verantwoordelijk worden voor de inrich
ting van het landelijk gebied en voor het regionale beleid voor natuur, recreatie en toerisme, 
landschap, structuurversterking van de landbouw en leefbaarheid. Zij stemmen dat integraal af 
met de uitvoering van het provinciale en gemeentelijke ruimtelijk ordenings, water en milieu
beleid. De provincies voeren de bovenlokale regie. De rol van het Rijk beperkt zich voor de 
natuurkwaliteit van gebieden tot het stellen van kaders op grond van internationale en Europese 
verplichtingen (doelen voor het natuurbeleid) en tot de strategische nationale ruimtelijke 
planning’.
In lijn met deze rol beschouwen wij het Rijk daarmee ook verantwoordelijk voor het nakomen 
van internationale en Europese verplichtingen of eventuele boetes voor het niet nakomen 
daarvan. 

In IPO-verband zijn de volgende voorwaarden gesteld om te komen tot een Deelakkoord 
Natuur (naar verwachting rond de zomer 2011): ‘in het perspectief van overeenstemming over 
de (herijkte) EHS, voldoende structurele middelen voor beheer van die EHS, afronding van 
Recreatie om de Stad (RodS), de zeggenschap over de grondvoorraad en de decentralisatie zijn 
de provincies in beginsel bereid binnen de lopende bestuursovereenkomsten ruimte te zoeken 
voor de bezuinigingen in het regeerakkoord van € 600 miljoen op het ILG tot 2014. De uitkom-
sten van de onderhandelingen over het Deelakkoord Natuur zullen grote gevolgen hebben voor 
de uitvoering van de provinciale kerntaak natuur.

Deelakkoord Natuur
Als vervolg op het Bestuursakkoord onderhandelen het IPO en het Rijk over een deelakkoord 
voor natuur en landelijk gebied. De uitkomsten van deze onderhandelingen zijn nog onzeker, 
maar lijken vergaande (negatieve) financiële consequenties voor de provincie tot gevolg te 
hebben. Het lijkt wel redelijk vast te staan, dat de doelen van het Investeringsbudget Landelijk 
Gebied, zijnde geen doelen voor de Ecologische Hoofdstructuur, niet langer meer door het 
Rijk worden gefinancierd. Het gaat dan om de thema’s leefgebiedenbenadering, landbouwstruc-
tuurversterking, agrobiodiversiteit, recreatie en toerisme (wandel - en fietspaden), nationaal 
landschap Drentsche Aa, bodem, sociaal - economische vitaliteit en de structurele subsidies 
voor Landschapsbeheer Drenthe, de schaapskuddes en de 3 nationale parken. Verder moet er 
ernstig rekening mee gehouden worden, dat het Rijk sterk onvoldoende middelen ter beschik-
king gaat stellen voor beheer. Dit heeft ook grote gevolgen voor het agrarisch natuurbeheer, 
zoals weidevogels en akkervogels omdat dit beheer voor meer dan 80% buiten de EHS ligt.

Voor het opvangen van onder meer de verwachte kortingen op het gebied van natuur is een 
aanzienlijke stelpost opgenomen. Vanaf 2014 kunnen ook de provinciale cofinancieringsgelden 
in het kader van het ILG worden ingezet om een deel van de kortingen op het gebied van 
natuur op te vangen.
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Groenmanifest en Ecologische Hoofdstructuur
De belangrijkste betrokkenen bij natuurontwikkeling, de Natuur- en Milieufederatie Drenthe, 
Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer hebben samen met de 
LTO-Noord een Groenmanifest opgesteld, waarin onder andere staat aangegeven op welke 
wijze de EHS in afgeslankte vorm te realiseren is. In het Groenmanifest is afgesproken dat de 
herijkte EHS met 2.500 ha wordt verkleind. Voor de realisatie van de EHS wordt aansluiting 
gezocht bij de termijnen uit de Kader Richtlijn Water (KRW). 
Wij onderschrijven het Groenmanifest. De haalbaarheid hangt echter sterk samen met de 
uitkomst van de moeizame onderhandeling over het Deelakkoord Natuur. Wij hopen in de 
Begroting 2012 meer duidelijkheid te kunnen geven. 

Interimkader Stikstof
Het is van grote waarde dat partijen in het Groenmanifest elkaar gevonden hebben in een 
interim-kader voor stikstofbeleid in Drenthe. Het kader kan vergunningverlening lostrekken en 
stelt daarmee veehouderijen in staat, en dat komt de natuur óók ten goede, hun bedrijfsvoering 
binnen die vergunde bedrijfsontwikkelingen te moderniseren.

Groene instellingen
Voor het realiseren van onze doelstellingen op het gebied van natuur, milieu en landschap 
verlenen wij subsidie aan een aantal ‘groene’ instellingen: Stichting Het Drentse Landschap, 
Stichting Natuur- en Milieufederatie Drenthe, Stichting Landschapsbeheer Drenthe, Fauna-
beheereenheid Drenthe, IVN Stichting voor Natuur- en Milieueducatie en de vereniging 
BoerenNatuur. Wij gaan vanaf 2013 de subsidies aan de groene instellingen verlagen. Wij vragen 
de instellingen een efficiencyslag door te voeren en samen te werken zonder overlap in expertise.

Verdienmodel natuurontwikkeling
Het is interessant om te onderzoeken of er een verdienmodel ontwikkeld kan worden bijvoor-
beeld in de driehoek Zuidwest-Drenthe, Noordoost-Overijssel en Zuidoost-Friesland. Waarbij 
een combinatie van natuur en cultuurlandschappen de basis kunnen vormen voor een nieuwe 
economische motor, en middelen gegenereerd worden voor afronding en beheer van de EHS en 
de versterking van de toeristisch- recreatieve structuur. Wij gaan in 2012 in samenwerking met 
de provincies Overijssel en Fryslân onderzoek doen naar de mogelijkheden.

Landbouw
De Europese Commissie heeft in 2010 de eerste hervormingsplannen met betrekking tot het 
Europese landbouwbeleid gepresenteerd met de intentie het gemeenschappelijk landbouwbe-
leid (GLB) aan te laten sluiten bij de ‘EU2020’ doelstellingen. De directe inkomenssteun die 
nu wordt verstrekt binnen de landbouwsector wordt daarmee meer afhankelijk gemaakt van 
milieu- en klimaatdoelen. De invloed van de directe inkomenssteun (pijler 1) voor de landbouw 
in Noord-Nederland is vrij groot en daarmee ook de gevolgen van deze hervorming. In 
noordelijk verband voeren wij een lobby om deze middelen te behouden voor de noordelijke 
(landbouw)economie. Enerzijds om de innovatie en verduurzaaming in de landbouwsector te 
kunnen blijven bevorderen en anderzijds om plattelandsontwikkeling te kunnen blijven stimu-
leren. 

Anticiperend op de hervorming van de plattelandseconomie willen wij de transitie naar een 
Bio Based Economie (BBE) stimuleren. Bij een BBE gaat het om de bewerking van plant-
aardige producten voor de non-food toepassingen. Het relatief grote landbouwareaal in de 
Veenkoloniën gecombineerd met het glastuinbouwgebied in Emmen, beschouwen wij als 
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kansrijk voor de ontwikkeling van BBE, ook gezien de kansen voor vereiste kennisinfrastruc-
tuur. 

De provinciale middelen voor landbouwstructuurversterking zetten wij provinciebreed in. De 
Agenda voor de Veenkoloniën willen wij terugbrengen naar de doelen voor landbouw (BBE), 
water en energie. 

De realisatie van agroparken kan een bijdrage leveren aan de realisatie van onze BBE ambitie. 
Wij ondersteunen initiatieven op dit vlak. Ook blijven wij ons inzetten voor het behoud van de 
status greenport satelliet voor het glastuinbouwgebied in de gemeente Emmen. 

Tabel 9 Voorstellen voor het speerpunt Natuur en Landbouw

2011 2012 2013 2014 2015

Speerpunt Natuur en Landbouw

Korting ILG; bestuursperiode t/m 2013 pm pm pm - -

‘Verdienmodel’   - -250.000 - - -

(Sub)totaal 0 -250.000 0 0 0

4.3 Demografische ontwikkeling

De gemeenten zijn de eerst verantwoordelijke binnen dit domein. Wij beschouwen het als 
speerpunt omdat de maatregelen veelal bovenlokaal van aard zijn. Ons doel is de sociale en 
culturele ruggengraat voldoende vitaal te houden en voorkomen dat leefbaarheid van een groter 
gebied onder druk komt te staan als gevolg van de demografische ontwikkeling. Wij verwachten 
van onze partners dat zij in het kader van de gebiedsagenda’s (zie ook 2.4 Gebiedsagenda’s) hun 
ambities ten aanzien van de sociaal economische vitalisering van het platteland verbinden met 
onze bovenlokale doelen voor het landelijk gebied. 

Beleidsadvies bevolkingsdaling
De uitwerking van het beleidsadvies bevolkingsdaling kent zowel een generieke als een gebieds-
specifieke aanpak. De generieke aanpak is gericht op het vergroten van de kennis over de 
effecten van bevolkingsdaling. De gebiedsspecifieke aanpak richt zich op het ontwikkelen van 
een gezamenlijke strategie. Voor de ontwikkeling van een gezamenlijke strategie focussen wij 
ons op de regio Zuid- en Oost Drenthe (gemeenten Aa & Hunze, Borger-Odoorn, Emmen en 
Coevorden). Reden hiervoor is dat de effecten van demografische ontwikkelingen in dit gebied 
het eerst merkbaar zullen zijn en dat hierdoor de sociaal-economische structuur van het gebied 
verder wordt verzwakt. 

Wij zien de aanpak van de bevolkingsdaling als een gezamenlijk proces. Het resultaat van dit 
proces is dat er in ons beleid en dat van onze partners (gemeenten, corporaties, ed.) in gezamen-
lijkheid geanticipeerd wordt op de effecten van de demografische ontwikkelingen. Wij streven 
naar één Drentse krimpagenda in 2014.

Om dit proces te faciliteren stellen wij een uitvoeringsprogramma op dat gericht is op het 
ontwikkelen van een gezamenlijk strategie voor de toekomst. Leidend hiervoor zien wij de 
ontwikkeling van een regionale netwerkstructuur voor de ontwikkeling van dorpen, voorzie-
ningen, wonen en bereikbaarheid. Op het voorzieningenniveau zullen de effecten van bevol-
kingsdaling het eerst zichtbaar worden. Samen met de genoemde gemeenten zijn wij gestart met 
het ontwikkelen van een visie op een regionaal voorzieningenniveau als opmaat voor de regio-
nale netwerkstructuur.
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Aandachtspunt is dat de bewustwording en het urgentiebesef over de effecten van de demogra-
fische ontwikkelingen niet bij alle partners even groot is. Door middel van kennisontwikkeling 
en kennisdeling blijven wij hierop investeren. Voorbeeld hiervan is de gezamelijke oprichting 
van een Noordelijk Kennisknooppunt Demografie met de provincies Groningen en Fryslân.

Het beleidsadvies bevolkingsdaling ‘Van groei naar bloei’ wordt uitgewerkt binnen het 
kader van de Omgevingsvisie Drenthe en stuurt de inhoudelijke uitwerking van het nieuwe 
uitvoeringsprogramma vitaal platteland. Op basis van een statenmotie is € 25 miljoen uit de 
Dynamische Cofinancieringsreserve bestemd voor de sociaal-economische 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.

Om te komen tot een doelmatige en gerichte investering in het landelijk gebied wordt 
een strategische beleidsvisie opgesteld. In de strategische beleidsvisie wordt conform de 
Omgevingsvisie onderscheid gemaakt in drie gebieden met elk een verschillend accent binnen 
de centrale thema’s die spelen voor het vitaal platteland. Deze thema’s zijn: bevolkingsdaling/
krimp, het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en natuur en landschap. De beleidsvisie wordt 
in het kader van de gebiedsagenda’s vertaald naar een uitdagend en realiseerbaar uitvoeringspro-
gramma vitaal platteland voor deze collegeperiode. Hierbij wordt creatief gezocht naar optimale 
verbindingen tussen de doelen van alle partners en de financiële middelen.

4.4 Energie

In noordelijk verband pleiten wij er bij het Rijk voor om het Noorden in de actualisatie van 
het Rijksbeleid voor ruimte en infrastructuur te beschouwen als dé regio voor energie. Het 
Noorden biedt qua kennis & innovatie, productie & distributie en ruimtelijke voorwaarden 
goede kansen om als de rol te spelen van (inter)nationale energieregio. 

Het huidige programma Klimaat en Energie wordt in 2011 afgerond. Wij gaan ons sterker 
richten op de economische kant van het thema energie. Voor de periode 2012-2015 wordt een 
nieuw uitvoeringsprogramma Klimaat en Energie opgesteld en wordt eind 2011 de Drentse 
Energie Organisatie (DEO) opgericht. Beide onderdelen sluiten aan op het Energie Akkoord 
Noord Nederland (EANN) dat in samenwerking met onze partners in de Energy Valley regio 
wordt opgesteld. In het EANN wordt gekozen voor een focus op 5 onderwerpen, die nauwe 
onderlinge samenhang vertonen: Groene gasrotonde, Biobased energy, Energieproductie en 
balanceren, Slimme energiesystemen en Onderzoek en onderwijs.

In de meerjarenbegroting is structureel voor Klimaat en Energie een bedrag van € 7,2 miljoen 
beschikbaar (programmagelden inclusief geraamd dividend Enexis), waarvan € 4,5 miljoen 
structureel is belegd. Vanwege de financiële positie van de provincie stellen wij voor hierop 
€ 500.000 te bezuinigen. Voor de DEO is op basis van een statenmotie € 10 miljoen beschikbaar. 

Met het nieuwe programma Klimaat en Energie wordt gestreefd naar de realisatie van 20% van 
de nationale doelstelling voor groengas productie (300 MNm3) in Drenthe en naar  
€ 300 miljoen aan economische investeringen in biobased energy in Drenthe. Op deze manier 
geven wij invulling aan de thema’s ‘Groene gasrotonde’, ‘Biobased energy’ en ‘Onderwijs en 
Onderzoek’ uit het EANN. Drenthe speelt een leidende rol in het opzetten van een E-college 
(MBO-onderwijs) als onderdeel van de E-academy. Lopende projecten uit het huidige 
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programma die passen bij deze focus krijgen een plek binnen het nieuwe programma. De 
Drentse inzet op de EANN thema’s ‘ Energieproductie en Balanceren’ en ‘Slimme energiesy-
stemen’ vindt hoofdzakelijk plaats via de Drentse Energie Organisatie. De DEO heeft ook als 
belangrijk doel te ontzorgen. De middelen worden, voor zover mogelijk, revolverend ingezet.

Daarnaast wordt ingezet op het aantoonbaar verminderen van de afhankelijkheid van steun-
kaders bij groen gas productie en het versterken Noord Nederland als energieregio, waarbij 
geborgd wordt dat er voldoende goed geschoolde arbeidskrachten binnen de energiesector 
beschikbaar komen.

We verwachten van het bedrijfsleven de bereidheid tot het plegen van investeringen in nieuwe 
energieprojecten en zullen daar de inzet van ons uitvoeringsprogramma zakelijk op laten 
aansluiten. Een substantieel deel van deze doelstellingen wordt gerealiseerd in Zuid- en Oost 
Drenthe en de Veenkoloniën, wat goed aansluit op de realisatiestrategie van de Omgevingsvisie. 

We evalueren de werking van het financiële instrumentarium, het 100.000 woningenplan, het 
100.000 voertuigenplan en de klimaatcontracten met gemeenten. Zoals afgesproken gaat een 
deel van de structurele middelen voor klimaat en energie naar het RSP-project in Emmen. 

In de Omgevingsvisie hebben we een zoekgebied in Oost- en Zuidoost-Drenthe opgenomen 
voor grootschalige windenergie. We begeleiden de besluitvorming rond initiatieven voor 
de realisatie van windenergieparken in het zoekgebied. We beschouwen de productie van 
duurzame energie ook als verdienmodel voor de landbouw en voor natuur- en landschaps-
beheer. 

De Structuurvisie Ondergrond is een primeur en onze leidraad voor het gebruik van de onder-
grond. Om in te spelen op nieuwe kennis en ontwikkelingen en het innovatieve karakter verder 
te versterken, bereiden we een actualisatie voor. 

Ons beleid is en blijft dat we geen kernenergiecentrale in Drenthe willen en geen opslag van 
kernafval in de ondergrond. We gaan in noordelijk verband voorstellen een onafhankelijke 
organisatie de geschiktheid van zoutkoepels voor opslag van kernafval te laten onderzoeken.
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5 Kerntaken en programma’s

De kerntaken zijn ingegeven door provinciaal beleid (Omgevingsvisie), onze provinciale rolop-
vatting (Amen is geen Amsterdam), landelijke afspraken (Bestuursakkoord) en onze speer-
punten (Collegeprogramma).

5.1 Ruimte

Het Rijk komt rond de zomer 2011 met een actualisatie van het ruimtelijke beleid in de vorm 
van een Structuurvisie Infrastructuur en Milieu. In noordelijk verband voeren wij een actieve 
lobby om de speerpunten voor Noord-Nederland te laten landen in de Rijksplannen. Wij zijn 
van mening dat generiek Rijksinstrumentarium, bijvoorbeeld in de vorm van AmvB’s, geen 
nadelige consequenties voor de realisatie van onze beleidsambities mag hebben. In voorko-
mende gevallen wijzen wij het Rijk hierop.

Planadvisering
Eén van onze kerntaken is advisering op ruimtelijke ontwikkelingen in structuurvisies en 
bestemmingsplannen. Wij sturen hierin op onze betrokkenheid in een zo vroeg mogelijk 
stadium van ruimtelijke plannen, onder ander via het relatiebeheer. Wij gaan het relatiebeheer 
doorontwikkelen om onze pro-actieve advisering beter vorm te geven.

Wonen
We ronden in 2012 het proces af met de gemeenten om in drie afstemmingsregio’s te komen tot 
regionale woonvisies voor Drenthe. We constateren een forse daling in de vraag naar woningen, 
bedrijventerreinen en kantoren. We willen in overleg met de gemeenten tot realistische, 
toekomstbestendige planningen komen. Voor Noord Drenthe is de te herijken woningbouw-
opgave van de Regiovisie Groningen-Assen leidend. De beschikbare middelen op het terrein 
van bevolkingsdaling en wonen, willen we sterker koppelen aan afspraken in het kader van 
de regionale woonvisies, het zorgvuldig omgaan met de beschikbare ruimte (herbestemming), 
haalbare planontwikkeling en de doorstroming op de woningmarkt. De zogenoemde SER 
ladder – een denkmodel voor het inpassen van de ruimtebehoeften voor de functies wonen, 
bedrijvigheid en infrastructuur – heeft een structurerende werking voor onze financiële inzet en 
wordt doorvertaald in relevante beleidskaders.

Wij onderzoeken de mogelijkheden passend bij onze sterkere focus om onder meer de reste-
rende ISV-budgetten meer gericht in te zetten in het kader van ons speerpunt demografische 
ontwikkeling.

Ruimtelijke kwaliteit
Wij hechten grote waarde aan de kwaliteit van de leefomgeving. Wij geven invulling aan ruimte-
lijke kwaliteit met de verdere concretisering van de kernkwaliteiten (onder andere de uitwerking 
van de motie landschap), de ontwikkeling van kernkwaliteiten via gebiedsontwikkeling en de 
kennisontwikkeling via het atelier Mooi Drenthe en de Eo Wijersprijsvraag.

Het Atelier Mooi Drenthe heeft zich de afgelopen twee jaar ingezet om meer kwaliteit te reali-
seren binnen de ruimtelijke planvorming van zowel gemeenten als provincie. Per 31 december 
2011 eindigt de doorlooptijd van het atelier. We willen dat het Atelier voldoende armslag 
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krijgt om tot substantiële adviezen te komen en zien daarvoor kansen in de bundeling van de 
krachten in noordelijk verband in de vorm van een Atelier Mooi Noord Nederland. Wij willen 
de mogelijkheden verkennen in relatie tot de doorontwikkeling van het Drents Plateau. Parallel 
aan de inhoudelijke verkenning vindt een financiële verkenning plaats.

De Veenkoloniën zijn in 2011-2012 prijsvraagregio voor de Eo Wijersprijsvraag. Wij begeleiden 
in het najaar 2011 een creatief proces waarin ontwerpers en bewoners bij elkaar komen. In 2012 
wordt het winnende ontwerp geïmplementeerd in de regio. Hiermee geven we met een innova-
tieve aanpak uitvoering aan de ambities voor ruimtelijke kwaliteit in Zuid- en Oost-Drenthe.

TT-circuit
Bij de gebiedsontwikkeling van het TT-circuit zetten wij samen met de visiepartners in op 
uitvoering van de Toekomstvisie TT-circuit Assen en omgeving. Uitgangspunten hierbij zijn dat 
het gebied een kwaliteitsimpuls krijgt, geluidshinder afneemt en ondernemingen zich kunnen 
blijven ontwikkelen. Deze uitvoering is nauw verbonden met de uitvoering van de FlorijnAs. 
Wij hebben samen met gemeente Assen de zorgplicht op ons genomen om een afname van de 
ervaren geluidhinder in het gebied te realiseren. Samen coördineren wij het regelen van de finan-
ciering.

Tabel 10 Voorstellen voor het beleidsthema Ruimte

2011 2012 2013 2014 2015

Ruimte

Atelier Mooi Drenthe - -200.000 -200.000 -200.000 -200.000

Eo Wijersprijsvraag -20.000 -40.000 - - -

Inzet op specifieke ontwikkelingen (TT-circuit, Geopark) pm -250.000 -350.000 -350.000 -350.000

(Sub)totaal -20.000 -490.000 -550.000 -550.000 -550.000

5.2 Regiospecifiek Pakket 

Wij zijn de contractpartner van het Rijk in het in 2008 gesloten (Rijks-)convenant RSP, 
een bindend Bestuursakkoord op hoofdlijnen. Daarin zijn voor het grootste deel van het 
programma de gemeenten Assen, Coevorden en Emmen ‘in the lead’, met de provincie in de 
rol van programmaregisseur, partner en cofinancier. Hiervoor hebben wij samenwerkings-
overeenkomsten gesloten. Wij hebben een reserve voor het RSP ingesteld, die op basis van de 
Kadernota 2010 is ingevuld. 

Wij blijven inzetten op de realisatie van dit majeure en kansrijke programma, dat we bovendien 
nog aan het versnellen en verbreden zijn in verband met de werkgelegenheidseffecten in deze 
tijden van cisis. Voor ons geldt ‘afspraak is afspraak’, waarin we ons vanuit een heldere verde-
ling van de taken, rollen en verantwoordelijkheden een duidelijke, scherpe en zakelijk opstelling 
kiezen in de samenwerking met onze partners. Wij sturen scherp op het beheersen van risico’s. 
Wij zullen bezien of de convenanten met de drie gemeenten nadere concretisering van afspraken 
vragen. Hierbij worden onze ambities tot verdere gebiedsontwikkeling betrokken. 

Het Ruimtelijke Economisch Programma (REP) is een belangrijk onderdeel van het RSP. Dat 
bestaat uit een decentraal deel (waarin de provincie beschikt), en een centraal deel, waarin 
het Ministerie van EL&I beschikt. Afgesproken is dat Drenthe € 30 miljoen aan Rijks-
REPmiddelen toegewezen kan krijgen. Hiervoor is ca. € 10 miljoen provinciale cofinanciering 
nodig. Wij voegen deze middelen vanuit de Dynamische Cofinancieringsreserve toe aan de 
RSP-reserve.
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5.3 Mobiliteit

Het Rijk is begonnen met de actualisatie van de Nota Mobiliteit in het kader van de 
Structuurvisie Infrastructuur en Milieu. Op essentiële onderdelen (bijvoorbeeld normstelling 
voor bereikbaarheid, veiligheid en milieu) was er sprake van een doorwerking van de Nota 
Mobiliteit naar het PVVP en GVVP. De doorwerking van de nieuwe Rijksnota vindt plaats 
via het ruimtelijke spoor (AmvB). Het Rijk voert een korting door in de Brede Doeluitkering 
Verkeer en Vervoer. Naar het zich nu laat aanzien zijn er ook weinig investeringen in de 
Rijksinfrastructuur in Drenthe te verwachten, buiten de afspraken die al in het kader van het 
MIRT zijn gemaakt. 

Wij vinden in ieder geval Rijksbetrokkenheid bij de exploitatie van het openbaar vervoer, kwali-
teitsverbetering van het spoorvervoer en de achterlandverbinding met Noord Duitsland via de 
A37 - E233 en de logistieke ontwikkeling van Coevorden en Meppel van belang en brengen 
deze standpunten via de (noordelijke) lobby onder de aandacht.

Regiotram
Het samenwerkingsverband Regiovisie Groningen-Assen heeft in 2010 besloten tot de start van 
de eerste fase Regiotram in de Stad Groningen. Dit onder de voorwaarde dat er een doorkoppe-
ling plaatsvindt van de tram de regio in, waar inmiddels een plan van aanpak voor is opgesteld. 
Conform het plan van aanpak, voeren wij een haalbaarheidsstudie uit voor de regiotram voor de 
corridors Groningen-GAE-De Punt en Groningen-Leek/Roden in relatie tot de opgave voor 
wonen, werken en de Koningsas.

Groningen Airport Eelde
De luchthaven Groningen Airport Eelde blijft op basis van het Rijksbeleid van nationale 
betekenis. Naar verwachting vindt de baanverlenging snel doorgang na een positieve uitspraak 
van de Raad van State en krijgt de luchthaven daarmee de kans haar economische en duurzaam-
heidambities waar te maken. De aanstaande baanverlenging plaatst ook de verdere gebiedsont-
wikkeling rond GAE in een kansrijker perspectief.

Wij concentreren onze betrokkenheid met GAE op de bereikbaarheid van de luchthaven en de 
gebiedsontwikkeling van het omliggende gebied. In samenwerking met de luchthaven en andere 
belanghebbenden werken we aan een integrale en samenhangende ontwikkelingsvisie. We 
leggen hierbij een relatie met de ontwikkeling van de Regiotram, het transferium bij De Punt en 
de ambities in het kader van de Koningsas (Regiopark RGA). Via het project Green Sustainable 
Airports (GSA) zijn we rechtstreeks betrokken bij de duurzaamheidsambities van de lucht-
haven. 

Openbaar vervoer
Wij geven prioriteit aan het openbaar vervoer. De exploitatie van het openbaar vervoer staat 
onder druk vanwege de oplopende kosten en teruglopende middelen. Wij komen dit najaar 
met een voorstel hoe hier mee om te gaan. Voor het landelijk gebied geldt dat openbaar vervoer 
verder wordt toegespitst op de sociaal-maatschappelijke functie, mede in het kader van ons 
speerpunt demografische ontwikkeling. In overleg met het OV bureau Groningen-Drenthe 
wordt een strategie uitgewerkt voor de doorontwikkeling van het vervoer op maat in het lande-
lijk gebied, voor zover mogelijk binnen de lopende concessies. 



31

Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer
De beleidsambities uit het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Drenthe zijn in 2010 uitge-
werkt in het Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2011-2020 (IVV2020). Conform het 
statenbesluit wordt in de periode 2011-2015 geprioriteerd en getemporiseerd geïnvesteerd in 
de optimalisatie van het hoofdnetwerk van weg, water en spoor en de kwaliteitsverbetering van 
het openbaar vervoer. Naast investeringen op provinciale infrastructuur, wordt ook bijgedragen 
aan investeringen van derden voor zover deze het provinciaal belang raken en bijdragen aan de 
optimalisatie van de stedelijke ontsluiting of het openbaar vervoer. 

Wij willen de investeringen voor de periode 2011 - 2015 vast leggen in de vorm van uitvoe-
ringsprogramma’s met de Drentse gemeenten, passend binnen het kader van de gebiedsagenda’s 
(zie ook 2.4 Gebiedsagenda’s). Hierbij sturen we op de maximalisatie van doelrealisatie en 
multiplier effect. In de meerjarenbegroting is hiervoor € 53 miljoen gereserveerd. Vanwege de 
gewenste flexibiliteit binnen de jaarprogrammering en vanwege de gelijkmatige spreiding van de 
kapitaallasten over de jaren, wordt de Reserve Verkeer en Vervoer gecontinueerd. We beoor-
delen jaarlijks de voortgang van de investeringen en sturen waar nodig bij.

Wij komen in 2014 met een investeringsbesluit voor de periode na 2015, gekoppeld aan de 
actualisatie van het PVVP Drenthe. Op basis van het IVV2020 wordt vooralsnog uitgegaan van 
een investering van € 68 miljoen voor de periode 2016 – 2020.

Brede Doeluitkering (BDU)
Jaarlijks ontvangt de provincie een Rijksbijdrage verkeer en vervoer, de BDU. De hoogte van 
de bijdrage is afhankelijk van de Rijksbegroting. In het regeerakkoord is vastgelegd dat de 
BDU in een oplopend kasritme tot 5% in 2016 wordt gekort. Ook bestaat de kans dat er verder 
wordt gekort op de BDU, als gevolg van de decentralisatie naar het Provinciefonds conform het 
Bestuursakkoord.

De BDU wordt besteed aan de exploitatie van het openbaar vervoer en aan de cofinanciering 
van infrastructurele investeringen en permanente verkeerseducatie. De provinciale commissie 
Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe geeft jaarlijks een bindend advies aan gedeputeerde staten 
over het bestedingsvoorstel van de BDU. Met ca 70% gaat het grootste aandeel naar de exploi-
tatie van het openbaar busvervoer. Het kleinste aandeel, ca 3%, wordt besteed aan gedragsbe-
invloeding. Wij compenseren de korting van de BDU voor zover deze de exploitatie van het 
openbaar vervoer betreft.

Beheer en onderhoud
De werkzaamheden ten behoeve van de aanleg, reconstructie, beheer en onderhoud worden 
aanbesteed. De provinciale rol is daardoor beperkt tot programmabeheer, contract management 
en projectmanagement. Waar mogelijk en nuttig zoeken we de samenwerking in  noordelijk 
verband, met Rijkswaterstaat, of individuele gemeenten. Binnen beheer en onderhoud 
 bezuinigen we jaarlijks € 500.000.  

Van een vijftiental kunstwerken (sluisdeuren, vallen (wegdekken) van beweegbare bruggen, 
vaste bruggen) is groot onderhoud of vervanging aan de orde. In 2005 is besloten de reserve 
voor vervangingsinvesteringen Kunstwerken (bruggen en sluizen) op te heffen en toekomstige 
investeringen ten laste van de lopende begroting te brengen. In de periode 2011-2020 staan 
voor € 14,6 miljoen aan vervangingsinvesteringen gepland, waarvan in deze collegeperiode 
€ 7,5 miljoen geïnvesteerd wordt.
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In 2005 is gestart met het op afstand bedienen van bruggen en sluizen in de provinciale 
vaarwegen van Drenthe. Afstandsbediening maakt het mogelijk flexibeler en tegen lagere kosten 
invulling te geven aan de gevraagde dienstverlening. In 2010 is een onderzoek uitgevoerd waar 
meer kansen liggen, waarbij het traject Verlengde Hoogeveensche Vaart en Stieltjeskanaal en 
omgeving, als gevolg van het openstellen van de vaarweg Erica – Ter Apel, als kansrijk is beoor-
deeld. We reserveren hiervoor middelen in de begroting. Met de openstelling van de vaarweg 
Erica - Ter Apel nemen we in 2013 structureel de beheerkosten op in de begroting. 

We investeren samen met Rijkswaterstaat en de gemeente Assen in een gezamenlijke zoutloods 
met een grotere capaciteit aan opslag. Hierdoor worden het leveringsrisico van zout in de 
winter voor Drenthe sterk verminderd. 

Om de afhandeling van ongevallen en incidenten op onze belangrijkste wegen te versnellen 
voeren we Incident Management in op de N34, N381 en N372. Daarnaast onderzoeken we de 
efficiencyeffecten van grensoverschrijdende samenwerking met Groningen en Fryslân. 

We gaan door met het digitaal aanbesteden (BrigiD). Het aanbestedingsproces verloopt 
hierdoor eenvoudiger, sneller en leidt tot kostenbesparing bij aannemers.

Tabel 11 Voorstellen voor het beleidsthema Mobiliteit

2011 2012 2013 2014 2015

Mobiliteit

Verwachte compensatie OV-deel korting BDU -310.800 -621.600 -932.400 -1.243.200 -1.657.600

Kunstwerken 

(investering € 14,6 miljoen; in 2011-2015 € 7,5 miljoen) - -30.000 -75.000 -160.000 -250.000

Bediening bruggen en sluizen  

(investering € 820.000; afschrijving 10 jaar) - -118.900 -115.210 -111.520 -107.830

Zoutloods (investering € 1.500.000; afschrijven in 50 jaar) - -97.500 -96.150 -94.800 -93.450

Incidentmanagement (exploitatie) -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000

Incidentmanagement (kapitaallasten) 0 -14.500 -14.500 -14.000 -13.000

(Sub)totaal -340.800 -912.500 -1.263.260 -1.653.520 -2.151.880

Milieu
Een hoogwaardige leefomgevingskwaliteit is een van de belangrijkste randvoorwaarden voor 
een duurzame ontwikkeling van onze provincie. Geconstateerd kan worden dat, mede als 
gevolg van het door ons gevoerde beleid, het milieu in Drenthe relatief schoon is en dat we nog 
rust en stilte kennen. De focus op de diverse grijze milieuthema’s is dan ook verschoven van 
het formuleren van beleid en regelgeving naar het periodiek doen van onderzoek en het nemen 
van meer beheersmatige maatregelen. De komende periode zullen we onder meer als gevolg van 
diverse Europese verplichtingen periodiek onderzoek moeten laten verrichten naar geluid en 
luchtkwaliteit. Dit doen we daar waar mogelijk gezamenlijk met de overige provincies. 

In de tweede tranche van het Actieplan EU-geluidsbelastingkaart Drenthe wordt gekeken naar het 
effect van wegen met drie miljoen voertuigen per jaar op geluidsgevoelige gebieden zoals stilte-
gebieden, EHS en Natura 2000. Wij voeren de Europese verplichting voor het onderzoek uit en 
komen deze periode met een voorstel of en op welke manier en termijn wij maatregelen treffen, 
passend binnen de Europeesrechtelijke verplichtingen. 
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Tabel 12 Voorstellen voor het beleidsthema Milieu

2011 2012 2013 2014 2015

Milieu

Uitvoering reguliere milieutaken - -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

(Sub)totaal 0 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

5.4 Water

Klimaatverandering vergroot de kans op droogte en wateroverlast. Daarom zetten we onze 
inspanningen voort, om samen met de waterschappen wateroverlast te voorkomen (WB21) 
en de kwaliteitsdoelstellingen (Europese Kaderrichtlijn Water, KRW) te realiseren. De 
Rijksbezuiniging in het natuur dossier heeft ook haar weerslag op de realisatie van de KRW, 
omdat hiervoor dezelfde middelen worden gebruikt (werk met werk). Daarnaast richten wij ons 
op het vasthouden van grond- en oppervlaktewater om perioden met droogte te overbruggen. 
De wateropgave kunnen we alleen realiseren als we er samen met de waterschappen de schou-
ders onder zetten. Daarom investeren we in de samenwerkingsrelatie met de waterschappen. 
Dat doen we op basis van gelijkwaardigheid en met respect voor een ieders rol.

Innovatieve grondwatervisie
De beekdalen zijn van groot belang voor het vasthouden van water op het Drents plateau. In de 
komende periode willen wij door middel van onderzoek, samen met gebiedspartners en kennis-
instellingen, vaststellen wat de gevolgen zijn van het vasthouden van water voor het huidig 
grondgebruik in de beekdalen. 

De focus op het vasthouden van water sluit aan bij onze Innovatieve grondwatervisie, waarin 
voor de lange termijn de waarde van het grondwater wordt gekoesterd (het blauwe goud) en 
tegelijk wordt benut in ruimtelijk-economische ontwikkeling. Bovendien zien we kansen voor 
de economische ontwikkeling van innovatieve technieken in het waterbeheer, onder andere als 
deelnemer aan de wateralliantie (Netwerk Watertechnologie Noord-Nederland).

Gebiedgericht werken
Voor de realisatie van de wateropgave (WB21 en KRW) kiezen we voor een gebiedsgerichte 
aanpak, als onderdeel van de gebiedsagenda’s. Waar mogelijk maken we verbindingen tussen 
natuur, recreatie, economie, landbouw en energie. Hiermee proberen we ook alternatieve 
financieringsbronnen aan te boren. We stellen middelen beschikbaar voor de co-financiering 
van groen-blauwe diensten, om daarmee de wateropgave mede door agrarisch ondernemers te 
realiseren.

Voldoende en schoon water is voor de landbouw een noodzakelijke randvoorwaarde. In het 
MIRT traject Blauw Groene Gordel onderzoeken we in noordelijk verband de mogelijkheden 
om het watersysteem hierop toe te rusten Voor een eventuele extra bijdrage in proceskosten 
zoeken we, zo mogelijk, de dekking in het progamma Klimaat en Energie.

In Zuidoost Drenthe en de Veenkoloniën ligt een belangrijke opgave voor de watervoorziening 
van de landbouw. In het Hunzedal onderzoeken we de mogelijkheden om water te benutten 
voor de drinkwatervoorziening en natuurontwikkeling. 

Uffelte-Ruinen
In de gebiedsontwikkeling Uffelte-Ruinen zoeken we samen met het waterschap 
Reest&Wieden, de gemeenten de Wolden en Westerveld en gebiedspartners naar mogelijk-
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heden om in natte perioden water te bergen in het gebied tussen Uffelte en Ruinen. We willen 
deze wateropgave zo goed mogelijk laten samengaan met de bestaande functies in het gebied 
en zoeken daarnaast naar mogelijkheden om de omstandigheden voor landbouw en natuur 
te verbeteren en naar kansen voor nieuwe sociaal-economische ontwikkelingen (recreatie en 
toerisme).

Tabel 13 Voorstellen voor het beleidsthema Water.

2011 2012 2013 2014 2015

Water

Voortzetting Groen-Blauwe Diensten - -500.000 -500.000 -500.000 -500.000

(Sub)totaal 0 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000

5.5 Cultuur

Het culturele domein staat financieel onder druk. Wij vinden de uitvoering van deze kerntaak 
het meest effectief vanuit het ruimtelijk-economische spoor. Ook dragen wij bij aan evene-
menten die Drenthe kunnen onderscheiden.

Verdergaande verzakelijking
Wij continueren de zakelijke insteek in ons opdrachtgeverschap. In bepaalde situaties gaan wij 
net als nu gebeurt over tot openbare aanbesteding of inschrijving. Van de subsidie-ontvangende 
organisaties in de culturele sector vragen wij de komende jaren minder taken in opdracht van 
de provincie te vervullen. Dat wil zeggen dat de jaarlijkse vaste prestatiesubsidie vermindert. 
Voor ons staan activiteiten in het veld centraal en zijn de huidige instellingen die subsidie van 
ons ontvangen minder prioritair. Kleine subsidies zijn niet van bovenlokaal belang en worden 
verstrekt op gemeentelijk niveau. Alleen daar waar sprake is van een provinciale of bovenpro-
vinciale impact zullen wij subsidie-aanvragen ter advisering voorleggen aan onze adviescom-
missie cultuur. 

Kunsten
Als antwoord op de kaalslag die ontstaat door de aangekondigde landelijke bezuinigingen op 
de culturele basisinfrastructuur en het Nederlands fonds podiumkunsten, gaan we in noorde-
lijk verband een visie op de Noordelijke en Drentse infrastructuur voor de komende jaren te 
ontwikkelen. Deze visie is er op gericht de toch al ijle infrastructuur in het Noorden zoveel 
mogelijk in stand te houden. Wij reserveren beperkte middelen voor enige compensatie.

De vijf Drentse musea van provinciaal belang worden op hun kwaliteit en resultaten beoor-
deeld. Voor de Buitenplaats in Eelde nemen we volgend jaar op basis van de evaluatie een besluit 
over het verder subsidiëren van dit museum. Deze en andere voorwaarden leggen we vast in 
een nieuwe cultuurnota, voor de periode 2013 tot 2016. In deze nieuwe cultuurnota wordt ook 
duidelijk hoe we omgaan met de huidige uitgaven en flexibele budgetten. Nu al is helder dat 
een aantal trajecten uit de lopende culturele en museale agenda niet zullen worden voortgezet. 
Het gaat hier om overdrachts- en kwaliteitstrajecten zoals de kwaliteitsimpuls archeologie, de 
overdracht van provinciale monumentenlijst, de digitalisering van archieven en de kwaliteitsver-
betering van musea. 

Vanwege de financiële positie van de provincie, leggen we aan de Drentse culturele instellingen 
vanaf 2013 ook een korting op. Wij gaan er van uit dat er nog efficiencyvoordelen zijn te halen 
uit het aanbrengen van focus en het versterken van de onderlinge samenwerking. 
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Erfgoed
Cultuurhistorie en archeologie horen tot de kernkwaliteiten in de omgevingsvisie. Daarnaast is 
cultuurhistorie een belangrijke drager in gebiedsontwikkelingen. Niet alleen uit oogpunt van 
behoud, maar ook voor de realisatie van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en 
de ontwikkeling van het toeristisch product Drenthe. 

Wij onderzoeken welke taken gemeenten en provincie bij instellingen kunnen beleggen. 
In samenspraak met de subsidie-ontvangende instellingen onderzoeken wij wat een optimaal 
schaalniveau is voor de uitvoering van de daar belegde taken. Hierbij kijken wij ook naar de 
mogelijkheden om taken op het gebied van cultuurhistorie, landschap en educatie te clusteren 
om de vereiste robuustheid ook in de toekomst te kunnen garanderen. We overwegen de 
provinciale wettelijke taken op het gebied van RO-advisering, cultuurhistorie en archeologie 
weer zelf uit te voeren.

Naar aanleiding van de economische crisis zijn door het Rijk voor de periode 2009-2012 extra 
middelen beschikbaar gesteld voor de restauratie van monumenten. De provincie heeft in 
het kader van de versnellingsagenda cofinanciering voor deze middelen beschikbaar gesteld, 
deze zijn inmiddels op. Alleen voor de restauratie/herbestemming van de Radiotelescoop in 
Westerbork zullen wij deze middelen nog éénmaal aanvullen. 

Veenhuizen/Frederiksoord
Samen met de gemeenten Noordenveld en Westerveld maken wij ons sterk voor plaatsing van 
de koloniën Veenhuizen en Frederiksoord op de Werelderfgoedlijst van UNESCO in 2018. 
Deze Koloniën van Weldadigheid staan formeel op de Nederlandse voordracht. Wij zijn de 
trekker van de definitieve voordracht van de Koloniën en Weldadigheid. 

In de gebiedsontwikkeling ‘Belvedere Frederiksoord’ wordt de (cultuurhistorische) infrastruc-
tuur en het beleefbaar maken van het ‘Verhaal van de Koloniën van Weldadigheid’ via museale 
en cultuurtoeristische programma’s (immaterieel erfgoed en kunsten) verder versterkt. In de 
gebiedsontwikkeling Veenhuizen zorgen wij samen met de NOM voor nieuwe structurele 
economische dragers in het gebied. Bovendien zetten wij in op behoud van de Rijksdiensten die 
nog steeds belangrijk zijn voor de werkgelegenheid. Wij realiseren de doelen in de visie ‘Werken 
aan de Toekomst van Veenhuizen’. Wij reserveren middelen voor Veenhuizen en Frederiksoord. 
Deze middelen zijn ook bestemd voor de restauratie van monumenten ter plaatse.

Geopark De Hondsrug
Met het project Geopark de Hondsrug maken we het bijzondere geologische, landschapsecolo-
gische en cultuurhistorische verhaal van de Hondsrug beleefbaar voor inwoners en bezoekers. 
De gebiedskwaliteiten worden ingezet om het gebied toeristisch op de kaart zetten en sociaal-
economisch te versterken. De ambitie is om in 2012 opgenomen te worden in het European 
Geopark Network. Een projectbureau onder de vlag van Drents Plateau voert het project 
uit. Wij zijn na het SNN de grootste financier van dit project, maar ook gemeenten en andere 
partners dragen bij. Op termijn willen we een toekomstbestendige organisatie en financiering 
realiseren. Het budget voor specifieke ontwikkelingen (zie tabel 10) is mede bedoeld als dekking 
voor deze ambitie.
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Media
Wij vragen de instellingen RTV Drenthe en Biblionet Drenthe beide te onderzoeken of zij 
via vergaande samenwerking met de vergelijkbare instellingen in de provincie Groningen een 
efficiencyslag kunnen maken. Wij gaan er vanuit dat deze samenwerking kan leiden tot minder 
subsidie van onze kant. Hierbij kijken we ook kritisch naar de extra provinciale bijdrage aan 
RTV Drenthe. 

Tabel 14  Voorstellen voor het beleidsthema Cultuur.

2011 2012 2013 2014 2015

Cultuur

Cultuur (compensatie Rijkskortingen) - -150.000 -150.000 -150.000 -150.000

Inzetten op Noordelijke samenwerking RTV en Biblionet 0 150.000 175.000 200.000 250.000

Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid: UNCESCO - -25.000 -25.000 -100.000 -100.000

Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid: 

Veenhuizen/Fredriksoord -250.000 -400.000 -650.000 -650.000 -650.000

Land art project door Chris Booth -50.000 -100.000 - - -

Radiotelescoop - -75.000 -100.000

(Sub)totaal -300.000 -600.000 -750.000 -700.000 -650.000

5.6 Sociaal

Vanuit een scherpe focus op wat nog wel en wat niet meer (volledig) past bij de kerntaken 
van de provincie en met inachtneming van ‘Amen is geen Amsterdam’, stellen wij voor het 
sociale domein, op een zorgvuldige manier, verder af te bouwen. Wij blijven de regionale 
sociale en culturele ruggengraat ondersteunen vanuit het ruimtelijk-economische spoor (zie 4.3 
Demografische ontwikkeling). Wij bouwen de flexgelden vanaf 2012 af. Op deze gelden 
kunnen de Drentse sociale instellingen vanaf 2014 geen beroep meer doen. In verband met 
de benodigde transitie is voor 2014 en 2015 een bedrag beschikbaar van jaarlijks € 350.000. 
Er blijven middelen beschikbaar voor de sociale ruggengraat (in de meerjarenbegroting structu-
reel € 2,4 miljoen). Wij richten ons hierbij eerder op activiteiten dan op instellingen. Relevant in 
dit kader zijn ook de middelen die beschikbaar zijn op basis van de statenmotie Vitaal platteland 
(€ 25 miljoen).  

Sociale agenda
De huidige sociale agenda loopt af in 2012. Wij honoreren de lopende afspraken. 
De beleidsitems ‘mijn dag’ en ‘mijn omgeving’ krijgen, net als in 2011, ook in 2012 nauwelijks 
tot geen geld en inhoud. Vanaf 2013 is geen subsidie meer beschikbaar voor functies die niet 
passen bij onze kerntaken. Voor 1 januari 2012 informeren wij de instellingen over de gevolgen 
voor hun subsidie vanaf 2013. 

Jeugd en onderwijs
Het principe ‘geen wachtlijsten in de jeugdzorg’ staat onder druk omdat er vanuit het Rijk 
kortingen op de doeluitkering jeugdzorg komen. Door gezamenlijke inzet van provincie en 
gemeenten op de Drentse pilot jeugd zorgen wij voor een goede en zorgvuldige overdracht 
van de jeugdzorg naar de gemeenten. De pilot speelt in op de stelselwijziging in de jeugdzorg. 
Wij benutten deze stelselherziening om efficiënter en doelmatiger samen te werken.

Sport
De provinciale ambitie en rol op het gebied van sport koppelen we aan ons ruimtelijk econo-
misch beleid. Het Drents Olympisch plan biedt in dit kader een mooi vooruitzicht dat we 
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de komende jaren in samenwerking met vele partners uitvoeren. Over twee jaar herijken we 
de samenwerking. Onderdeel van Drenthe 2028 is het periodiek organiseren van een groot 
topsportevenement. Hierbij past een verkenning naar de haalbaarheid van medefinanciering 
door externe partijen van het organiseren van de Vuelta in 2015 in Drenthe. Op basis van de 
resultaten van het haalbaarheidsonderzoek, zal een besluit worden genomen over het al dan niet 
organiseren van de Vuelta. Voorwaarde hiervoor is cofinanciering van de gemeenten en andere 
partners. De eventueel benodigde middelen reserveren wij alvast.

Tabel 15  Voorstellen voor het beleidsthema Sociaal.

2011 2012 2013 2014 2015

Sociaal

Transitiekosten sociaal domein - - - -350.000 -350.000

Olympisch plan - -200.000 -200.000 -200.000 -200.000

Verkenning Vuelta/Organisatie Vuelta 2015 - -200.000 -200.000 -200.000 -

(Sub)totaal 0 -400.000 -400.000 -750.000 -550.000
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6 Samenwerking en dienstverlening

6.1 Regionale samenwerking

In deze tijd van schaarse middelen en verscherpte afbakening van rol, taak en verantwoor-
delijkheid is samenwerking essentieel met als doel kennis, ambities en middelen te bundelen. 
We zoeken samenwerking met partners binnen onze provincie en als het zinvol is met partners 
buiten onze regio, bijvoorbeeld als onderdeel van een Europees programma. In het Drents 
Bestuursakkoord maken wij met onze partners afspraken over samenwerking, rol en verant-
woordelijkheid. Onze inzet is gelijktijdig de bestaande veelheid aan overlegstructuren bijvoor-
beeld met betrekking tot IPO en de gebiedscommissies pMJP, te reorganiseren tot een effectief 
niveau. Maatgevend daarbij is de doelmatigheid en de effectiviteit voor de uitoefening van onze 
kerntaken.

We investeren in de noordelijke samenwerking, waarbij het SNN een belangrijk instrument 
is. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) is van belang voor de doelrealisatie 
in het ruimtelijk-economisch domein. Wij willen met Groningen en Fryslân een gezamen-
lijke noordelijke agenda opstellen. Deze agenda verwoordt onze gezamenlijke ambitie en is 
toegesneden op Europa 2020. De (financiële) context waarin het SNN moet opereren is sterk 
aan verandering onderhevig. De veranderende externe omgeving vraagt om nieuwe invulling 
van de samenwerking. Wij willen in het Noorden de krachten bundelen richting Den Haag en 
Brussel. De noordelijke schaal is daarbij veelal de minimale schaal om die samenwerking en de 
belangenbehartiging effectief en efficiënt te maken. Op nationaal en Europees niveau willen wij 
ons sterker profileren, zowel qua actieve belangenbehartiging in Brussel als qua interregionale 
samenwerking. De Drentse ruimtelijk-economische opgaven kunnen niet los worden gezien van 
de internationale context. Noordwest Duitsland is daarbij een belangrijke partner over de grens.

Het SNN heeft aan het kabinet een brief heeft gestuurd met een voorstel voor een noordelijke 
proeftuin voor decentralisatie van taken. Het verdere overleg met het Rijk hierover moet plaats-
vinden als de consequenties van het Bestuursakkoord voldoende worden overzien.

6.2 Europa 2020

De voorbereiding op de nieuwe Europese begrotingsperiode en Europese programma’s is in 
volle gang. De Europa 2020-strategie, gericht op slimme, groene en inclusieve groei, is leidend 
voor de Europese programmaperiode vanaf 2014 en wordt nu uitgewerkt in beleidsinitiatieven. 
In SNN- verband wordt de inzet van Noord Nederland voor EU 2020 en de lobby voor het 
Europees instrumentarium, in het bijzonder de structuurfondsen (EFRO en ESF) en het GLB, 
in overleg met stakeholders, vormgegeven. Om kansen in Brussel te kunnen benutten is het 
van belang aansluiting te zoeken bij de Europa 2020 strategie. Door middel van een integre-
rende aanpak, met focus en verbinding, zien wij hiervoor goede kansen. Op basis van onze 
prioriteiten economie, demografie, landbouw/ biobased economy en energie zien wij hiervoor 
uitstekende mogelijkheden.
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6.3 Dienstverlening

Onze dienstverlening gaan we nog verder verbeteren. We loodsen burgers en bedrijven snel 
door wet- en regelgeving. De bestaande regelgeving saneren we tot het effectieve minimum. 
We zorgen voor makkelijk vindbare producten, eenvoudige processen en eenduidige informatie 
hierover. Diensten leveren we digitaal. We voldoen aan de landelijke afspraken voor e-dienst-
verlening en sluiten in deze bestuursperiode aan bij het Klant Contact Center (gekoppeld aan 
overheidsbrede frontoffice). Hiervoor hebben we een extra financiële impuls nodig.

6.4 Shared services

Wij verkennen met de provincies Groningen en Fryslân de mogelijkheden om op het gebied 
van beheersmatige taken meer te gaan samenwerken, mogelijk in de vorm van een shared service 
center. Met als doel dat deze taken efficiënter en effectiever uitgevoerd kunnen worden. Ook 
kennisdeling- en bundeling kunnen een voordeel zijn. Mogelijk zijn ook beleidsmatige taken 
hierin onder te brengen. Een dergelijke stap naar meer samenwerking zal wel initiële investe-
ringen vergen. Deze kunnen we nu echter nog niet inschatten. 

Van de sociale, culturele en groene instellingen vragen wij een vergelijkbare beweging, namelijk 
te onderzoeken welke efficiency voordelen nauwere samenwerking op kan leveren.

6.5 Regionale Uitvoeringsdienst

Op 25 mei 2011 is er een bestuurlijke conferentie geweest tussen de provincie en de Drentse 
gemeenten over de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). In deze conferentie is besloten om 
gezamenlijk te streven naar één Drentse RUD die per 1 januari 2013 operationeel is. Deze RUD 
bestaat uit drie districten en een expertisecentrum. Afgesproken is dat alle partijen in ieder geval 
het basispakket met taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving, zoals 
dat in 2010 door het Rijk is bepaald, onderbrengen bij de RUD. De komende twee jaar wordt 
de opzet voor de RUD verder concreet uitgewerkt en worden keuzes gemaakt over aanstu-
ring en structuur. Op basis van een landelijk rekenmodel zijn de kosten voor de provincie van 
het oprichten van een RUD berekend (zie tabel 7: Onontkoombare kosten en investeringen). 
Op termijn worden wel efficiencyvoordelen verwacht. Deze zijn nu echter nog niet in te 
schatten.

Tabel 16 Voorstellen voor het beleidsthema Samenwerking

2011 2012 2013 2014 2015

Samenwerking en dienstverlening

Versterking bestuurlijke samenwerking - -150.000 -150.000 -125.000 -125.000

Deelname aan IPO-PRISMA-programma - -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

(Sub)totaal 0 -250.000 -250.000 -225.000 -225.000

Elk jaar voeren de provincies een aantal gezamenlijke milieuprojecten uit. Deze interprovinciale 
milieuprojecten vinden plaats in het kader van het Programma IPO Strategische Milieu Agenda: 
PRISMA.
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7 Financieel-technisch kader

7.1 Bezuinigingen in de Voorjaarsnota 2011

Vanuit een scherpe focus op wat nog wel en wat niet meer (volledig) past bij de kerntaken van 
de provincie en met inachtneming van ‘Amen is geen Amsterdam’, stellen wij voor het sociale 
domein, op een zorgvuldige manier, verder af te bouwen. We stellen voor de flexgelden voor het 
sociale domein (€ 1,6 miljoen per jaar) af te bouwen en we stellen tevens voor geen middelen 
meer beschikbaar te stellen voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (€ 600.000 per jaar). Ook de 
instellingen in het culturele domein moeten een forse bijdrage leveren aan het financieel gezond 
houden van de provincie (€ 600.000 vanaf 2013). Er blijven echter voldoende middelen beschik-
baar voor het borgen van de Drentse sociaal-culturele ruggengraat. Relevant hierbij zijn ook de 
middelen die beschikbaar zijn voor uitvoering van uw motie inzake Vitaal platteland. Ook de 
instellingen in het groene domein moeten inleveren (€ 300.000 vanaf 2013). Op de budgetten 
voor beheer en onderhoud (vaar)wegen en voor Klimaat en Energie wordt tevens gekort (beide 
€ 500.000 vanaf 2012).

Tabel 17 Bezuinigingen in de Voorjaarsnota 2011

2011 2012 2013 2014 2015

V. Bezuinigingen Voorjaarsnota 2011

Beëindigen inzet Onderwijs en arbeidsmarkt - 175.000 350.000 600.000 600.000

Incidentele bezuinigingen reguliere budgetten - 310.000 60.000 - -

Korten subsidies groene instellingen - - 300.000 300.000 300.000

Korten Structuurversterking landbouw - - - 100.000 100.000

Korting Klimaat en Energie - 500.000 500.000 500.000 500.000

Efficiencykorting beheer/onderhoud (vaar)wegen - 500.000 500.000 500.000 500.000

Korten culturele instellingen (evt. projecten) - 600.000 600.000 600.000

Afschaffen flexgelden sociaal - 400.000 600.000 1.600.000 1.600.000

Incidentele bezuiniging reguliere budgetten provinciaal 

bestuur - 69.000 - - -

Incidentele bezuinigingen apparaatskosten 125.000 25.000 25.000 - -

(Sub) totaal V Bezuinigingen Voorjaarsnota 2011 125.000 1.979.000 2.935.000 4.200.000 4.200.000

7.2 De Risicoreserve

In het verleden is de Risicoreserve van de Algemene Reserve afgesplitst om helder en transpa-
rant een scheiding aan te brengen tussen dat deel van de Algemene Reserve dat vrij besteedbaar 
is en dat deel van de Algemene Reserve dat gereserveerd zou moeten blijven als ‘buffer’ die 
groot genoeg is om risico’s voor de provincie op te vangen. De benodigde omvang is destijds 
begroot op € 19 miljoen.
Onze inschatting is, dat de Risicoreserve moet worden versterkt om toekomstige beleidsrisico’s 
te kunnen opvangen. Een voorlopige inschatting van dergelijke risico’s leidt tot de opvatting 
dat een Risicoreserve van € 19 miljoen daarvoor onvoldoende is. Voorgesteld wordt daarom, 
€ 10 miljoen over te boeken uit de Algemene Reserve naar de Risicoreserve om deze vanuit 
de huidige € 19 miljoen op te hogen tot € 29 miljoen. Daarnaast stellen wij voor, overschotten 
die zich de komende jaren voordoen toe te voegen aan de Algemene Reserve om een verdere 
‘buffer’ te hebben voor het opvangen van tegenvallers.
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Een en ander betekent niet, dat nu ongelimiteerd risico’s kunnen worden afgewenteld op de 
risicoreserve. Om op dit punt een goede ‘control’ te handhaven, wordt voorgesteld voor het 
opvangen van risico’s van het volgende escalatiemodel uit te gaan: eerst dient dekking te worden 
gevonden binnen het betreffende begrotingsprogramma, dan dekking uit programmagebonden 
bestemmingsreserves, dan dekking binnen de exploitatie (resultaat plus of min naar algemene 
reserve) en dan pas dekking vanuit de risicoreserve. 
Momenteel vindt er een analyse plaats van de provinciale risico’s en het daaruit voortvloeiende 
minimaal benodigde weerstandsvermogen en daarmee ook de benodigde omvang van de risico-
reserve. Mocht uit de analyse blijken dat de Risicoreserve een te lage stand kent, dan zullen wij 
met voorstellen voor extra stortingen komen.

7.3 De Dynamische Cofinancieringsreserve

In de Voorjaarsnota 2010 is voorgesteld een Dynamische Cofinancieringsreserve in te stellen. 
Voor de besteding van deze reserve zijn in de Voorjaarsnota enige spelregels opgesteld. Voor de 
af te splitsen reserve voor het Vitaal Platteland (€ 25 miljoen) zal er een afzonderlijk en integraal 
bestedingsplan komen. Verder wordt voorgesteld, na verwerking van enige nog te honoreren 
RSP-voorstellen geen bestedingen meer ten laste van de reserve te doen.

Tabel 18 Dynamische Cofinancieringsreserve

Stand Dynamische Cofinancieringsreserve per 1 januari 2011 129.239.350

Toevoeging eerste bestuursrapportage 2011 8.166.159

Beginstand reserve in het betreffende jaar 137.405.509

Besloten in de Staten als reservering ten laste van deze reserve: 2011

Drentse Energie Organisatie 10.000.000

Speerpunt Demografische Ontwikkeling en Vitaal Platteland (motie M2010-28) 25.000.000

(sub) totaal reeds besloten reserveringen 35.000.000

Tussenstand Dynamische Cofinancieringsreserve: 102.405.509

Voorstellen voor definitieve besluitvorming:

Cofinanciering in het kader van de regionale cofinanciering Rijks REP middelen 10.000.000

Reservering Integrale gebiedsontwikkeling (IGO) Emmen-Atalanta 12.000.000

(sub) totaal voorstellen ter afweging in Voorjaarsnota 2011 22.000.000

Voorlopige eindstand Dynamische Cofinancieringsreserve per eind 2011: 80.405.509

NB. Nog niet meegenomen is toevoeging opbrengst aandelenlevering PBE aan RWE

Momenteel wordt aan de Dynamische Cofinancieringsreserve een zekere rentevergoeding 
toegerekend op basis van de IBOI-index. De verdere rentebaten komen ten goede aan de 
algemene middelen. Dat gaat goed, zolang de middelen in de reserve niet besteed worden. In 
deze Voorjaarsnota 2011 wordt er nu voor gekozen, enerzijds niet de ‘kip met de gouden eieren 
te slachten’ en anderzijds de voorkeur te geven aan structurele begrotingsruimte vanuit de 
rentebaten boven een eenmalig groter bedrag dat na besteding niet meer terugkomt.
Voor een aanvaardbare structurele voeding vanuit de rentebaten is een minimumstand van 
de Dynamische Cofinancieringsreserve van € 100 miljoen wenselijk. Maar een ‘bodem-
stand’ van € 80 miljoen wordt ook nog acceptabel geacht. Daarmee is er in de Dynamische 
Cofinancieringsreserve dan net genoeg ruimte voor eventuele honorering van de hiervoor 
genoemde wensen in het kader van het RSP: de REP-middelen (€ 10 miljoen) en Emmen-
Atalanta (maximaal €12 miljoen).
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Daarmee wordt na toevoeging van de te ontvangen bate uit levering van het belang van 
de provincie in ‘Borssele’ ad € 15 - € 19 miljoen een minimumpositie van de Dynamische 
Cofinancieringsreserve van bijna € 100 miljoen mogelijk, waarmee voor de langere termijn een 
structurele bate geborgd is, zonder dat een aanvullende voeding van de reserve nog noodzake-
lijk is. De Dynamische Cofinancieringsreserve zal niet onder het minimumbedrag komen, als 
aan het uitgangspunt wordt vastgehouden dat deze middelen niet meer ter dekking van uitgaven 
zullen dienen. Indien dit toch gebeurt, zullen de te derven rentebaten structureel door (aanvul-
lende) bezuinigingen gecompenseerd moeten worden. In het verleden waren de dividendop-
brengsten van Essent structureel in de meerjarenbegroting opgenomen. Gezien de voorgestelde 
nieuwe functie van de Dynamische Cofinancieringsreserve, stellen wij voor de naam van de 
reserve te wijzigen in Financieringsreserve.

7.4 Afschrijvingsmethodiek

Bij afschrijvingen van technische installaties wordt uitgegaan van levensduur zoals deze is 
aangegeven in het BBV en de daarop gebaseerde bepalingen in de eigen provinciale Financiële 
Verordening. Bij investeringen van een gemengd karakter (bijvoorbeeld met onderdelen die 
ICT-toepassingen betreffen) wordt aanbevolen, uit te gaan van de langst mogelijke afschrij-
vingstermijn waar het de verwachte levensduur van de investering betreft. 
Voor bijdragen aan investeringen van derden wordt voorgesteld deze niet te activeren, maar in 
één keer als last in de exploitatie te nemen; er wordt dus niet op afgeschreven zoals bij de eigen 
provinciale investeringen, aangezien er geen provinciale activa tegenover staan. De investering 
is ‘niet van ons’. Dit past in ons financieel beleid, immateriële activa zo veel mogelijk terug te 
dringen.

7.5 Werkgroep Programmabegroting

Deze Voorjaarsnota 2011 bevat de beleidsinhoudelijke en financiële kaders voor de Begroting 
2012. Dat zijn echter niet de enige kaders waarbinnen de Begroting 2012 zal worden opgesteld. 
In de eerste begroting van de huidige bestuursperiode zal ook een eerste resultaat te zien zijn 
van het traject dat de vorige staten doorlopen hebben in de Werkgroep Programmabegroting. 
Naar aanleiding van de adviezen die deze werkgroep heeft uitgebracht, zal de opzet van het 
programmaplan in de Begroting 2012 worden aangepast. In de Begroting 2012 zullen de in deze 
Voorjaarsnota 2011 voorgestelde beleidskeuzes verder (financieel) worden uitgewerkt en zullen 
de consequenties ook duidelijker worden.
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Financieel perspectief 2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015

I. Begrotingsruimte meerjarig

Onttrekkingen / dotaties algemene reserve -7.768.755 8.131.949 12.666.337 13.932.027 -

Resultaat Eerste Bestuursrapportage 2011 -2.378.028 -3.214.953 -3.576.953 -4.012.953 -

Vrije ruimte (collegegelden, vrije ruimte voor nieuw college) - 4.400.000 5.650.000 5.650.000 -

Subtotaal I Uitgangspositie -10.146.783 9.316.996 14.739.384 15.569.074 15.000.000

II. Financiële kaderstelling, gevolgen Rijksbezuinigingen en andere maatregelen

Stelpost effect Rijksbezuinigingen c.a. -270.000 -2.700.000 -5.880.000 -10.250.000 -6.950.000

Stoppen met IBOI-roerekening aan Dynamische 

Cofinancieringsreserve 0 650.000 650.000 650.000 650.000

Herstel indexatie inkoopbudgetten 0 -500.000 -850.000 -1.150.000 -1.150.000

Vervallen dividend PBE BV -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000

Totaal effect overige maatregelen -500.000 -350.000 -700.000 -1.000.000 -1.000.000

Subtotaal II Financiële kaderstelling Rijksbezuinigingen c.a. -770.000 -3.050.000 -6.580.000 -11.250.000 -7.950.000

III. Onontkoombare kosten en investeringen

Compensatie korting RHC’s - -330.000 -330.000 -330.000 -330.000

Investeringen IVVP (investering € 53 miljoen) - - - - -2.100.000

Bevrijdingsfestival 5 mei 2013 - - -300.000 - -

Peilbeheer naar waterschappen 0 -675.000 -675.000 -675.000 -675.000

Beheer en onderhoud Erica-Ter Apel - -30.000 -140.000 -140.000 -140.000

Beheer en onderhoud provinciehuis: planmatig onderhoud -50.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000

Beheer en onderhoud provinciehuis: dagelijks onderhoud -36.500 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000

Beheer en onderhoud Drentse Museum: dagelijks onderhoud -50.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000

Beheer en onderhoud Drentse Museum: planmatig onderhoud -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000

Hogere index regionale omroepen cf. afspraak IPO-ROOS - -130.000 -150.000 -170.000 -190.000

Ontwikkelingen ICT - -541.000 -664.000 -594.000 -594.000

Ontwikkelingen ICT, kapitaallasten investering € 3.065.000,-- - - -379.775 -402.426 -553.363

Bronhouderschap basisregistratie (BGT) - -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

Bronhouderschap basisregistratie (BGT) kapitaallasten  

investering € 942.000,-- - - -12.915 -27.045 -136.590

RUD, frictiekosten - - -350.000 -150.000 -

RUD, sociaal plan - - -350.000 -350.000 -350.000

Inverdienen kosten tav RUD - - - pm pm

RUD, projectkosten - - -1.000.000 - -

Subtotaal III Onontkoombare kosten en investeringen -201.500 -2.056.000 -4.701.690 -3.188.471 -5.418.953

Subtotaal I, II en III -11.118.283 4.210.996 3.457.694 1.130.603 1.631.047

IV. Financiële vertaling Collegeprogramma (incl. intensiveringen en extensiveringen)

Speerpunt Economie

Cofinanciering Europese en andere programma’s - -2.500.000 -2.500.000 -800.000 -800.000

Totaal Speerpunt Economie 0 -2.500.000 -2.500.000 -800.000 -800.000
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2011 2012 2013 2014 2015

Speerpunt Natuur en Landbouw

Korting ILG; bestuursperiode t/m 2013 pm pm pm - -

‘Verdienmodel’   - -250.000 - - -

(Sub)totaal 0 -250.000 0 0 0

Kerntaken en programma’s

Ruimte

Atelier Mooi Drenthe - -200.000 -200.000 -200.000 -200.000

Eo Wijersprijsvraag -20.000 -40.000 - - -

Inzet op specifieke ontwikkelingen (TT-circuit, Geopark) pm -250.000 -350.000 -350.000 -350.000

(Sub)totaal -20.000 -490.000 -550.000 -550.000 -550.000

Mobiliteit

Verwachte compensatie OV-deel korting BDU -310.800 -621.600 -932.400 -1.243.200 -1.657.600

Kunstwerken 

(investering € 14,6 miljoen; in 2011-2015 € 7,5 miljoen) - -30.000 -75.000 -160.000 -250.000

Bediening bruggen en sluizen 

(investering € 820.000; afschrijving 10 jaar) - -118.900 -115.210 -111.520 -107.830

Zoutloods (investering € 1.500.000; afschrijven in 50 jaar) - -97.500 -96.150 -94.800 -93.450

Incidentmanagement (exploitatie) -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000

Incidentmanagement (kapitaallasten) 0 -14.500 -14.500 -14.000 -13.000

(Sub)totaal -340.800 -912.500 -1.263.260 -1.653.520 -2.151.880

Milieu

Uitvoering reguliere milieutaken - -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

(Sub)totaal 0 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

Water

Voortzetting Groen-Blauwe Diensten - -500.000 -500.000 -500.000 -500.000

(Sub)totaal 0 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000

Cultuur

Cultuur (compensatie Rijkskortingen) - -150.000 -150.000 -150.000 -150.000

Inzetten op Noordelijke samenwerking RTV en Biblionet 0 150.000 175.000 200.000 250.000

Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid: UNCESCO - -25.000 -25.000 -100.000 -100.000

Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid: Veenhuizen/

Fredriksoord -250.000 -400.000 -650.000 -650.000 -650.000

Land art project door Chris Booth -50.000 -100.000 - - -

Radiotelescoop - -75.000 -100.000

(Sub)totaal -300.000 -600.000 -750.000 -700.000 -650.000

Sociaal

Transitiekosten sociaal domein - - - -350.000 -350.000

Olympisch plan - -200.000 -200.000 -200.000 -200.000

Verkenning Vuelta/Organisatie Vuelta 2015 - -200.000 -200.000 -200.000 -

(Sub)totaal 0 -400.000 -400.000 -750.000 -550.000
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2011 2012 2013 2014 2015

Samenwerking en dienstverlening

Versterking bestuurlijke samenwerking - -150.000 -150.000 -125.000 -125.000

Deelname aan IPO-PRISMA-programma - -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

(Sub)totaal 0 -250.000 -250.000 -225.000 -225.000

Subtotaal IV Financiële vertaling Collegeprogramma -660.800 -6.002.500 -6.313.260 -5.278.520 -5.526.880

Subtotaal I, II, III en IV -11.779.083 -1.791.504 -2.855.566 -4.147.917 -3.895.833

V. Bezuinigingen Voorjaarsnota 2011

Beëindigen inzet Onderwijs en arbeidsmarkt - 175.000 350.000 600.000 600.000

Incidentele bezuinigingen reguliere budgetten - 310.000 60.000 - -

Korten subsidies groene instellingen - - 300.000 300.000 300.000

Korten Structuurversterking landbouw - - - 100.000 100.000

Korting Klimaat en Energie - 500.000 500.000 500.000 500.000

Efficiencykorting beheer/onderhoud (vaar)wegen - 500.000 500.000 500.000 500.000

Korten culturele instellingen (evt. projecten) - 600.000 600.000 600.000

Afschaffen flexgelden sociaal - 400.000 600.000 1.600.000 1.600.000

Incidentele bezuiniging reguliere budgetten provinciaal 

bestuur - 69.000 - - -

Incidentele bezuinigingen apparaatskosten 125.000 25.000 25.000 - -

Subtotaal V Bezuinigingen Voorjaarsnota 2011 125.000 1.979.000 2.935.000 4.200.000 4.200.000

Totaal generaal -11.654.083 187.496 79.434 52.083 304.167
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