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Inleiding 

Hierbij bieden wij u de 1e Bestuursrapportage 2014 aan. De doelstelling van deze rapportage is dat wij 
aangeven welke afwijkingen wij verwachten op de in de begroting aangegeven beleidsopgaven en van 
welke begrotingsposten wij verwachten dat de realisatie gaat afwijken van de begroting. 
 

Advies  

1 De 1e Bestuursrapportage 2014 vaststellen. 
2 De 2e wijziging van de Begroting 2014 vaststellen. 
 

Beoogd effect 

Verantwoording van ons college aan uw Staten. 
 

Argumenten 

De Bestuursrapportage is vast onderdeel van de P&C-cyclus. 
 

Uitvoering 

Tijdsplanning 
Niet van toepassing. 

Financiën 
Niet van toepassing. 

Europese context 
Niet van toepassing. 

Monitoring en evaluatie 
Niet van toepassing. 

Extern betrokkenen 
Niet van toepassing. 

Communicatie  
Niet van toepassing. 
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Bijlag en  
1. 1e Bestuursrapportage 2014.  

 
Ter inzage in kamer  C0.39 
Geen. 
 
 
Assen, 16 april 2014 
Kenmerk: 16/3.1/2014002392 
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
J. Tichelaar, voorzitter 
mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 
 
 
wa/coll. 
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Dit is de 1e  Bestuursrapportage van 2014. De doelstelling van deze rapportage is dat wij aangeven 
waar wij afwijken van de beleidsopgaven (en doelstellingen en resultaten) uit de Begroting 2014. 
Daarnaast geven wij aan welke begrotingsmutaties moeten worden doorgevoerd.  
De afwijkingen en mutaties die wij weergeven zijn gebaseerd op de eerste twee maanden van het 
jaar. 
Door het in gebruik nemen van een nieuwe versie van het systeem waarmee wij begrotingswijzigingen 
genereren is het format van de begrotingswijziging aangepast. Uw Staten zijn via de Werkgroep Pro-
grammabegroting betrokken geweest bij deze aanpassing. Wij vertrouwen erop dat hiermee het infor-
matiegehalte van de wijziging is verbeterd.  
 
Beleid 
Om een volledig beeld te geven van alle beleidsopgaven die wij met u hebben afgesproken, begint elk 
programma met een weergave van de beleidsopgaven. De beleidsopgave waarop wij een beleidsma-
tige afwijking constateren is daarin gemarkeerd en wordt vervolgens verder uitgewerkt op de bladzijde 
die is vermeld in de markering.  
Op dit moment constateren wij dat wij beleidsmatig op koers liggen. Slechts op een tweetal beleidsop-
gaven wijken wij af. 
 
Financieel 
In financiële zin proberen wij op basis van de eerste twee maanden van het jaar zo goed mogelijk in te 
schatten wat de realisatie op jaarbasis zal worden. Wij zijn daarbij uitgegaan van de stand van zaken 
na de eerste wijziging van de begroting. Die  wijziging bevat de meerjarige effecten van de 2e  
Bestuursrapportage 2013.  
 
In het overzicht van de beleidsopgaven aan het begin van elk programma markeren wij ook of er een 
financiële mutatie plaatsvindt. In de markering wordt verwezen naar een pagina in Bijlage 2 (de 2e 
begrotingswijziging). Daar wordt per beleidsopgave een toelichting gegeven op de financiële afwijking. 
Conform de met u gemaakte afspraken worden mutaties < € 50.000,-- niet toegelicht, maar in een 
restpost per programma vermeld. 
 
De financiële mutaties leiden tot het volgende resultaat in euro's: 
 

 
 
Wij streven ernaar om tekorten zoveel mogelijk binnen programma’s op te vangen. Er zijn echter geen 
structurele programmabudgetten beschikbaar waaruit het onderhoud van bebording bij zwemplassen 
ad € 15.000,-- met ingang van 2016 kan worden gedekt. Tegenover deze structurele last staat het 
vrijvallen van budget in 2014 en 2015 ad € 62.000,--. 
  

2014 2015 2016 2017 blz

Opbrengste brugbediening en vergoeding van waterschappen 132.000 V 16

Saldo huur Drents Museum hogere lasten Depot Nuis 7.844 V 16.502 V 33.749 V 47.445 V 18+19

Taken Interbestuurlijk toezicht -105.000 N -105.000 N -105.000 N -105.000 N 26

Bebording zwemplassen 62.007 V 62.007 V -15.000 N -15.000 N 21

Totaal resultaat 96.851 V -26.491 N -86.251 N -72.555 N

Verrekend met de Algemene Reserve 96.851 V -26.491 N

Verrekend met de stelpost bezuinigingen -86.251 N -72.555 N
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Voor Interbestuurlijk toezicht is in 2013 in het Provinciefonds € 105.000,-- beschikbaar gesteld. Abu-
sievelijk is dat toen niet meteen apart gezet voor de uitvoering van die taken. Dat wordt nu rechtge-
trokken. 
 

Conform de afspraken met u worden de saldi over de jaren 2014 en 2015 verrekend met de Algemene 
Reserve en de saldi over de jaren 2016 en 2017 met de stelpost “te realiseren ombuigingen”. 
In het financiële perspectief van de Voorjaarsnota 2014 wordt deze verrekening meegenomen. 
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Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 16 april 2014, kenmerk 
16/3.1/2014002392; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
I. de 1e Bestuursrapportage 2014 vast te stellen; 
 
II. de 2e wijziging van de Begroting 2014 vast te stellen. 
 
 
 
Assen, 28 mei 2014 
 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
   , griffier       , voorzitter 
 
wa/coll



 1 1 

1e Bestuursrapportage  

2014 



 2 2 

Inhoud 

 
Inleiding             3 
 

Programma 1.  Samenwerkend Drenthe: Bestuur       5 
       
Programma 2.  Vitaal Drenthe: Mobiliteit        5 
 
Programma 3.  Vitaal Drenthe: RSP         6 
 
Programma 4.  Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, onderwijs en sport en cultuur   7 
 
Programma 5.  Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling      7
  
Programma 6.  Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem      8
   
Programma 7.  Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en Landbouw  10 
 
Programma 8.  Groen Drenthe: Klimaat en Energie     10 
  
Programma 9.  Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt  10 
 
Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering      11
  
 
Bijlage 1 Treasury rapportage        13 
 
Bijlage 2 Tweede Begrotingswijziging       15 
 
 



 3 3 

Inleiding 
 
Dit is de 1e  Bestuursrapportage van 2014. De doelstelling van deze rapportage is dat wij aangeven 
waar wij afwijken van de beleidsopgaven (en doelstellingen en resultaten) uit de Begroting 2014. Daar-
naast geven wij aan welke begrotingsmutaties moeten worden doorgevoerd.  
De afwijkingen en mutaties die wij weergeven zijn gebaseerd op de eerste twee maanden van het jaar. 
Door het in gebruik nemen van een nieuwe versie van het systeem waarmee wij begrotingswijzigingen 
genereren, is het format van de begrotingswijziging aangepast. Provinciale Staten zijn via de Werk-
groep Programmabegroting betrokken geweest bij deze aanpassing. Wij vertrouwen erop dat hiermee 
het informatiegehalte van de wijziging is verbeterd.  
 
Beleid 
Om een volledig beeld te geven van alle beleidsopgaven die wij met u hebben afgesproken begint elk 
programma met een weergave van de beleidsopgaven. De beleidsopgave waarop wij een beleidsmati-
ge afwijking constateren is daarin gemarkeerd en wordt vervolgens verder uitgewerkt op de bladzijde 
die is vermeld in de markering.  
Op dit moment constateren wij dat wij beleidsmatig op koers liggen. Slechts op een tweetal beleidsop-
gaven wijken wij af. 
 
Financieel 
In financiële zin proberen wij op basis van de eerste twee maanden van het jaar zo goed mogelijk in te 
schatten wat de realisatie op jaarbasis zal worden. Wij zijn daarbij uitgegaan van de stand van zaken 
na de eerste wijziging van de begroting. Die  wijziging bevat de meerjarige effecten van de 2e  
Bestuursrapportage 2013.  
 
In het overzicht van de beleidsopgaven aan het begin van elk programma markeren wij ook of er een 
financiële mutatie plaatsvindt. In de markering wordt verwezen naar een pagina in Bijlage 2 (de 2e be-
grotingswijziging). Daar wordt per beleidsopgave een toelichting gegeven op de financiële afwijking. 
Conform de met u gemaakte afspraken worden mutaties < € 50.000,-- niet toegelicht, maar in een rest-
post per programma vermeld. 
 
De financiële mutaties leiden tot het volgende resultaat in euro's: 
 

 
 
Wij streven ernaar om tekorten zoveel mogelijk binnen programma’s op te vangen. Er zijn echter geen 
structurele programmabudgetten beschikbaar waaruit het onderhoud van bebording bij zwemplassen 
ad € 15.000,-- met ingang van 2016 kan worden gedekt. Tegenover deze structurele last staat het vrij-
vallen van budget in 2014 en 2015 ad € 62.000,--. 
  

2014 2015 2016 2017 blz

Opbrengste brugbediening en vergoeding van waterschappen 132.000 V 16

Saldo huur Drents Museum hogere lasten Depot Nuis 7.844 V 16.502 V 33.749 V 47.445 V 18+19

Taken Interbestuurlijk toezicht -105.000 N -105.000 N -105.000 N -105.000 N 26

Bebording zwemplassen 62.007 V 62.007 V -15.000 N -15.000 N 21

Totaal resultaat 96.851 V -26.491 N -86.251 N -72.555 N

Verrekend met de Algemene Reserve 96.851 V -26.491 N

Verrekend met de stelpost bezuinigingen -86.251 N -72.555 N



 4 4 

Voor Interbestuurlijk toezicht is in 2013 in het Provinciefonds € 105.000,-- beschikbaar gesteld. Abusie-
velijk is dat toen niet meteen apart gezet voor de uitvoering van die taken. Dat wordt nu rechtgetrokken. 
 

Conform de afspraken met u worden de saldi over de jaren 2014 en 2015 verrekend met de Algemene 
Reserve en de saldi over de jaren 2016 en 2017 met de stelpost “te realiseren ombuigingen”. 
In het financiële perspectief van de Voorjaarsnota 2014 wordt deze verrekening meegenomen. 
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Programma 1. Samenwerkend Drenthe: bestuur  
 
 
Programmaomschrijving Beleidsopgave Afwijking 

beleid 
Mutatie 
financieel 

Programma  1. Samenwer-
kend Drenthe: Bestuur 

Gedeputeerde Staten: Drenthe goed be-
stuurd door een kwalitatief goed functione-
rend, bestuurskrachtig en betrouwbaar 
openbaar bestuur met integere bestuurders 

  Bladzijde 
15 

Provinciale Staten: Drenthe goed bestuurd 
door een kwalitatief goed functionerend, be-
stuurskrachtig en betrouwbaar openbaar 
bestuur met integere bestuurders 

    

Vergroten van de zichtbaarheid van de pro-
vincie Drenthe als overheidslaag door trans-
parante en begrijpelijke informatie 

    

Zorgen voor goede belangenbehartiging van 
het  openbaar bestuur van Drenthe en aan-
sluiting op Rijks- en Europees beleid 

    

 
Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit 
 
Programmaomschrijving Beleidsopgave Afwijking 

beleid 
Mutatie 
financieel 

Programma  2. Vitaal Dren-
the: Mobiliteit 

De optimalisatie van de bereikbaarheid van 
stedelijke gebieden met een integraal maat-
regelpakket voor de auto, het openbaar ver-
voer, de fiets en het goederenvervoer. 

    

Ontwikkeling van een concurrerend vesti-
gingsklimaat door optimalisatie van de regio-
nale bereikbaarheid. 

  Bladzijde 
16 

Realisatie van duurzame mobiliteit op maat, 
waarbij de kracht van de verschillende moda-
liteiten wordt benut. 

    

Stimulering van ontwikkeling en toepassing 
innovatieve maatregelen. 

    

De organisatie van samenwerking tussen 
overheden, overheidssectoren, marktpartijen 
en belangengroepen. 

    

Waarborgen van de sociale veiligheid in het 
openbaar vervoer. 

    

Waarborgen van de Verkeersveiligheid.     
Garanderen van beschikbaarheid en veilig-
heid van het bestaande provinciale wegennet 

    

Garanderen beschikbaarheid en veiligheid 
provinciale vaarwegen 

  Bladzijde 
16 
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Programma  3. Vitaal Drenthe: RSP 
 
Programmaomschrijving Beleidsopgave Afwijking 

beleid 
Mutatie 
financieel 

Programma  3. Vitaal Dren-
the: RSP 

RSP-Gebiedsopgave 1 Bereikbaarheid- As-
sen- FlorijnAs. 

    

RSP-Gebiedsopgave 2A: Bereikbaarheid- 
Emmen-Centrum. 

    

RSP-Gebiedsopgave 2B: Integrale ge-
biedontwikkeling Atalanta (excl. Bereikbaar-
heid). 

    

RSP-Gebiedsopgave 3 RSP-Coevorden.     

RSP-Gebiedsopgave 4 Verbetering spoorlijn 
Emmen-Zwolle (buiten Coevorden). 

   

RSP-Gebiedsopgave 5 Verbetering Spoorlijn 
Zwolle-Assen-Groningen (Kernnet Spoor, 
of  Motie Koopmans). 

   

Ruimtelijk Economisch Programma (REP).     

 
 

  



 7 7 

Programma 4. Vitaal Drenthe: Welzijn, Jeugdzorg, on derwijs en sport 
en cultuur 
 
Programmaomschrijving Beleidsopgave Afwijking 

beleid 
Mutatie 
financieel 

Programma  4. Vitaal Dren-
the: Welzijn, jeugdzorg, 
onderwijs en sport en cul-
tuur 

Steunfunctiewerk art. 13, WMO.     

Vitaal en leefbaar Drenthe.     

Onderwijskansen en arbeidsmarkt     

Wet op de Jeugdzorg uitvoeren op een wijze 
die aansluit bij de Drentse aanpak. 

  Bladzijde 
18 

Drenthe is economisch versterkt en aantrek-
kelijk voor toerist, recreant, inwoner en on-
dernemer 

    

Stimuleren leefbaarheid en behou-
den/verkrijgen vitale inwoners 

    

Kunsten: versterken ruimtelijke kwaliteit door 
inbreng in planvorming 

    

Onderscheidend aanbod van kunst en cul-
tuur 

    

Versterken van het vestigingsklimaat en de 
vrijetijdseconomie door de inzet van kunst en 
cultuur 

  Bladzijde 
18 en 19 

Cultuurhistorie: realiseren van een herkenba-
re en onderscheidende culturele identiteit 

    

Erfgoed en cultuurhistorie: versterken ruimte-
lijke kwaliteit door inbreng in planvorming 

    

Monumenten: realiseren van een herkenbare 
en onderscheidende culturele identiteit 

    

Musea: onderscheidend aanbod van kunst 
en cultuur 

 Bladzijde 
18 en 19 

Wettelijke taak: een goed beheerd publiek 
toegankelijk historisch provinciaal archief 

    

Media: onderscheidend aanbod van kunst en 
cultuur 

  Bladzijde 
18 en 19 

Wettelijke taak: rampenzender en dagelijkse 
regionale nieuwsvoorziening 

    

 
Programma 5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeli ng 
 
Programmaomschrijving Beleidsopgave Afwijking 

beleid 
Mutatie 
financieel 

Programma  5. Vitaal Dren-
the: Ruimtelijke ontwikkeling 

Participatie in Regio Groningen-Assen.     

Realisatie ambities en doelen Provinciale 
omgevingsvisie Drenthe 

    

Stimuleren ruimtelijke kwaliteit.     

Een aantrekkelijke leefomgeving     
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Programma  6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem  
 
Programmaomschrijving  Beleidsopgave  Afwijking 

beleid 
Mutatie 
financieel 

Programma  6. Groen Dren-
the: Water, Milieu en Bodem 

Een robuust klimaatbestendig 
(grond)watersysteem voor de lange termijn. 

    

Goed kwalitatief en kwantitatief beheer van 
de Drentse grondwatervoorraad 

    

Peilbeheer in de provinciale kanalen     
Realisatie van een robuust watersysteem in 
2015/2027 

    

Uitvoeren wettelijke taken op basis van de 
waterwet en andere wetten. 

    

Een goede grondstoffenvoorziening in Dren-
the 

    

Bodemarchief: In 2020 worden aardkundige 
en archeologische waarden gezien als waar-
devol erfgoed en Drentse kernkwaliteit 

    

Bodemgezondheid: In 2020 wordt de bodem 
voor alle gewenste functies duurzaam be-
heerd en gebruikt 

    

Bodemkennis: Beschikking over een goed en 
actueel kennisnetwerk 

    

Bodemvoorraad: In 2020 zijn alle functie van 
de ondergrond integraal onderdeel van duur-
zaam omgevingsbeleid en de uitvoering 
daarvan 

    

Behoud en verbeteren algemene milieukwali-
teit Drenthe door inbreng in ruimtelijke plan-
nen 

    

Stimuleren van duurzame ontwikkeling en 
projecten 

 Bladzijde 
21 

Zorgen voor een goede balans in (risi-
co)ruimtegebruik tussen wonen, werken, 
recreëren en economische activiteit 

    

Externe veiligheid: zorgen voor een goede 
balans in (risico)ruimtegebruik tussen, wo-
nen, werken, recreëren en economische 
activiteit 

    

Groene wetgeving (Provincie) Bladzijde 
9 

  

Overige wetgeving (RUD)     

Overige wetgeving, vergunningverlening c.a. 
(provincie) 

    

WABO (RUD)  Bladzijde 
21 

WABO, vergunningverlening en handhaving 
algemeen (provincie) 

    

Water (Provincie)   Bladzijde 
21 

Bodemsanering     
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Een duurzamere Drentse energiehuishou-
ding in relatie tot de ruimtelijke en economi-
sche ontwikkeling van Drenthe 

    

Verantwoord beheer van stortplaatsen in 
Drenthe die na 1996 zijn of worden gesloten 
(provincie) 

    

Verantwoord beheer van stortplaatsen in 
Drenthe die na 1996 zijn of worden gesloten 
(RUD) 

    

 
 
Groene wetgeving (Provincie)  (tekst uit de begroti ng 2014) 

Doelstelling  Resultaat  

Cross Compliance Het uitvoeren van de controles in het kader van de 
cross compliance conform de landelijke werkwijze. 

Dienst Regelingen conform landelijke af-
spraken ondersteunen voor een goede uit-
voering van de Boswet. 

Het adviseren over aanvragen aan de Dienst Regelin-
gen en namens DR uitvoeren van controles en advise-
ren over handhaving. Daarnaast heeft de provincie ook 
een handhavende taak (invulling geven aan strafrechte-
lijke handhaving). 

Een goede uitvoering van de Flora- en fau-
nawet. 

Gemeenten met plan krijgen voor 5 jaar een ontheffing 
van GS. 
Afstemming met de FBE over een werkbare en juiste 
werkwijze mbt de wettelijk verplichte registratie ihkv 
ontheffingen en machtigingen FF-wet. 

Gemeenten stellen een Steenmarterbeheerplan op. 

Een goede uitvoering van de Natuurbe-
schermingswet 1998. 

Landelijk invloed uitoefenen op de ontwikkeling van de 
PAS. 
Controle van de ca 100 Nb-wet vergunningen en hand-
having op het aantal dierplaatsen bij een bedrijf. 

zorgen voor een goede implementatie van de PAS voor 
de vergunningverlening (voorzien per 1-1-2014). 

Vervolg geven aan het convenant Naleef-
strategie Natuurwetgeving via het Landelijke 
platform Groene regisseurs. 

Uniformiteit provinciale regierol. 

Met terreineigenaren, politie en OM de naleving van de 
natuurwetgeving meer prioriteit geven. 

 
Afwijkingen  
Een goede uitvoering van de Natuurbeschermingswet 1998.  
Op 1 februari 2014 is het beleidskader stikstof als onderdeel van het groen Manifest aangepast. 
Vooruitlopend op deze aanpassing is de vergunningverlening vier maand opgeschort. In 2014 wor-
den bestaande en nieuwe vergunningen aangepast op basis van het nieuwe beleidskader. Hier-
door zal het aantal voorgenomen controles fors worden uitgebreid 
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Programma 7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur, landschap  en land-
bouw 
 
Programmaomschrijving Beleidsopgave Afwijking 

beleid 
Mutatie 
financieel 

Programma  7. Groen Dren-
the: pMJP, Natuur en land-
schap en Landbouw 

Behoud, herstel en versterking biodiversiteit 
(beheeropgave) 

  Bladzijde 
23 

Behoud, herstel en versterking biodiversiteit 
(ontwikkelopgave) 

    

Behoud en ontwikkeling van de ruimtelijke en 
sociaal-economische structuur op het platte-
land 

    

Behoud, herstel en versterking van Drentse 
landschapstypen en verbetering van de be-
levingswaarde 

    

Een duurzaam, veilig en concurrerend pro-
ducerende land- en tuinbouw met een goed 
economisch perspectief 

    

Uitfinancieren van ILG     

 
Programma 8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie 
 
Programmaomschrijving Beleidsopgave Afwijking 

beleid 
Mutatie 
financieel 

Programma  8. Groen Dren-
the: Klimaat en Energie 

Versnellen energietransitie naar duurzame 
energie 

  Bladzijde 
24 

Drentse Energie Organisatie     

 
 
Programma 9 Innovatief Drenthe: Economische zaken e n arbeids-
markt 
 
Programmaomschrijving  Beleidsopgave  Afwijking 

beleid 
Mutatie 
financieel 

Programma  9. Innovatief 
Drenthe: Economische za-
ken en arbeidsmarkt 

Versterking van de regionale innovatiekracht   Bladzijde 
25 

Optimalisatie aansluiting bedrijfsleven, ken-
nis, onderwijs en arbeidsmarkt 

  Bladzijde 
25 

Verbetering vestigingsklimaat     
Versterken van de vrijetijdseconomie in 
Drenthe 

  Bladzijde 
25 

Versterken van de Agribusiness, versnelling 
transformatie naar biobased economy 
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Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering 
 

Programmaomschrijving Beleidsopgave Afwijking 
beleid 

Mutatie 
financieel 

Programma 10. Middelen en 
bedrijfsvoering 

Een financieel gezonde organisatie   Bladzijde 
27 

De provincie als effectieve en efficiënte or-
ganisatie. 

  Bladzijde 
26 en 27 

De provincie als goede werkgever. Bladzijde 
27 

  

De provincie beschikt over een ICT-
infrastructuur die up-to-date is en geen be-
lemmering vormt voor een gezonde bedrijfs-
voering 

  Bladzijde 
26 

De provincie is in staat zich te houden aan 
het eigen kwaliteitshandvest (onderdeel 
Diensten) 

    

De provincie is in staat zich te houden aan 
het eigen kwaliteitshandvest (onderdeel 
Huisvesting) 

  Bladzijde 
27 

Volledig overzicht van wat de afzonderlijke 
reserves en voorzieningen zijn. 

  Bladzijde 
26 en 28 

 
 
De provincie als goede werkgever. (Tekst uit de beg roting 2014) 

Doelstelling  Resultaat  

Nu en in de toekomst een aantrekkelijke 
werkgever zijn die de juiste mensen kan 
vinden en binden.Hoogste score van de pro-
vincies in het Beste werkgeversonderzoek 
en in de top 10 van beste overheidswerkge-
vers in 2014. 

Kwalitatieve hiaten zijn opgelost via talentmanagement 
en mobiliteit. 

Er is een verkenning van de CAO van de toekomst uit-
gevoerd. 

 
Afwijkingen  
Drenthe zal niet deelnemen aan het beste werkgeversonderzoek in 2014. Doordat veel bedrijven 
en overheden niet meer deelnemen wordt de score minder representatief.  
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Bijlagen 
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Bijlage 1. Treasuryrapportage 
 
Beleid 
Onze tijdelijk overtollige liquide middelen zijn in de schatkist  op een rekening courant geplaatst. De 
langjarige uitzettingen die vóór 4 juni 2012 langjarig zijn uitgezet (€ 54,3 miljoen) mogen worden aan-
gehouden tot einde looptijd. De middelen in de schatkist kunnen gediversifieerd worden naar looptijd (1 
dag tot 30 jaar). Momenteel wordt een streefportefeuille opgesteld waarin dit onderscheid tot uitdruk-
king komt. Vanuit de treasury taak kunnen decentrale overheden als alternatief voor het aanhouden van 
overtollige middelen in de schatkist er ook voor kiezen om aan elkaar leningen te verstrekken. Zowel 
het onderling uitlenen als het aanbrengen van spreiding in looptijd van de portefeuille wordt de komen-
de periode onderzocht.  
 
Marktontwikkelingen 
De geldmarktrente wordt grotendeels bepaald door de Europese Centrale Bank (ECB). De refi rente 
staat momenteel op 0,5%. De 3-maands Euribor ligt rond de 0,3%. Analisten verwachten dat de ECB 
de geldmarktrente de komende periode laag zal willen houden. Anders dan bij de geldmarkt is de kapi-
taalmarkt veel meer afhankelijk van de markt van vraag en aanbod. Hoewel de verwachting is dat de 
macrocijfers in de VS verbeteren, verwachten analisten hier dat de lange rente door ingrijpen van de 
ECB op het huidige lage niveau blijft. De kapitaalmarktrente (benchmark: 10-jarige Nederlandse staats-
obligaties) is de laatste maanden op circa 2% blijven staan.  
 
Begrote rente 
In de primaire begroting is rekening gehouden met een gemiddeld uit te zetten saldo van € 201 miljoen 
in 2014, waarbij € 54 miljoen lang wordt uitgezet en € 147 miljoen kort wordt uitgezet.  
 
Rente uitzettingen met looptijd tot 1 jaar 
De dagelijkse rente op de rekening courant van de schatkist is gelijk aan de EONIA1. Op 28 februari  
2014 is deze rente 0,26%. De rente is hierdoor lager dan de prognose in de begroting 2014. Echter het 
saldo van liquide middelen is hoger dan verwacht wat de lagere rente zoals het nu lijkt compenseert. 
Daarnaast willen we in de loop van 2014 meer spreiding in de portefeuille aanbrengen wat door de 
langere looptijden tot een hogere rente leidt. Bij de volgende actualisaties beoordelen we of een begro-
tingswijziging nodig is. 
 
Rente uitgezette gelden met een looptijd langer dan 1 jaar  
In de primaire begroting is rekening gehouden met € 1,9 miljoen aan rentebaten. Dit is gebaseerd op 
een gemiddeld saldo aan uitgezette gelden met een looptijd langer dan 1 jaar van € 54,3 miljoen tegen 
3,5%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                      
1Eonia is de afkorting van Euro Overnight Index Average. Het is het gemiddelde rentetarief waartegen een groot aantal Europese 
banken elkaar ongedekte leningen verstrekken met een looptijd van slechts 1 dag. 
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Meerjarige liquiditeitsprognose 
De meerjarige liquiditeitsprognose geeft het volgende beeld. 
 

 
 
Uitgezette gelden per 28 februari 2014 
In onderstaande tabellen worden de samenstelling en de verdeling van de uitgezette gelden per 28 
februari weergegeven.  
 
Huidige samenstelling portefeuille 

Producten 
Looptijd 

tot 1 jaar  tot 3 jaar  tot 5 jaar  tot 7 jaar  tot 10 jaar  totaal  

Deposito's/spaarrekeningen 230         
230 

 
Staatsobligaties           0 
Bancaire obligaties   15 12 7 20 54 
Obligatiefondsen           0 
Garantieproducten           0 
Totaal 230  15 12 7 20 284 

 
Huidige verdeling portefeuille 

Tegenpartij Bedrag Aandeel  Fitch S&P Moody's 
Schatkist € 230.100.000  80,91% AAA AA+ AAA 
Rabobank  €   29.300.000  10,30% AA- AA- Aa2 
BNP paribas  €   15.000.000  5,27% A+ A+ A2 
NWB € 10.000.000  3,52%   AA+ Aaa 
Totaal uitgezet  € 284.392.092          
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Bijlage 2. 2 eBegrotingswijziging 
 

 
 Programma  1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur  

    

2.792.279 2.792.279 3.867.279 4.017.279 
-19.640 -19.640 -19.640 -19.640 

2.811.919 2.811.919 3.886.919 4.036.919 

2017 2016 2015 2014 

 

Saldo voor wijziging 
 

Baten voor wijziging 
Lasten voor wijziging 
 

Lasten wijziging 

Product 1.1. Drenthe goed bestuurd 

Gedeputeerde Staten: Drenthe goed bestuurd door een kwalitatief goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar 
openbaar bestuur met integere bestuurders 

Beleidsopgave 

Inkoop 

0 0-453.262-500.000 Eco.cat. 

RUD Drenthe 
Voor de dekking van de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe (zie programma 6) worden de RUD budget-
ten in programma 1 (deels) verlaagd. 

 

Saldo na wijziging 
 

Baten na wijziging 

Lasten na wijziging 
 

    
2.792.279 2.792.279 3.414.017 3.517.279 

-19.640 -19.640 -19.640 -19.640 

2.811.919 2.811.919 3.433.657 3.536.919 
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0 00-162.000 

    

26.332.146 25.687.620 26.189.706 33.341.499 
-32.579.911 -32.264.283 -31.953.617 -32.367.183 
58.912.057 57.951.903 58.143.323 65.708.682 

2017 2016 2015 2014 

Programma  2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit  

 

Saldo voor wijziging 
 

Baten voor wijziging 
Lasten voor wijziging 
 

Lasten wijziging 

Product 2.1. Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer) 

Ontwikkeling van een concurrerend vestigingsklimaat door optimalisatie van de regionale bereikbaarheid. 

Beleidsopgave 

Inkoop 

0 00616.434 Eco.cat. 

N34, aansluiting bij Ees. 
Voor de N34 heeft, na de afronding van de aansluiting bij Ees, de BDU afrekening plaatsgevonden. De ontvangen bijdrage van € 
616.434,-- wordt  toegevoegd aan de begrote middelen voor de reconstructie van Exloo, Klooster en Klijndijk. Deze reconstruc-
ties worden momenteel ook qua procedures voorbereid. Naar verwachting zullen deze middelen vanwege de complexheid van 
deze projecten niet helemaal dit jaar worden besteed. Deze vloeien dan aan het eind van het jaar terug in de Reserve N34 en 
worden het volgend jaar ingezet.  

Product 2.4. Vaarwegen 

Garanderen beschikbaarheid en veiligheid provinciale vaarwegen 

Beleidsopgave 

Inkoop 
0 600.0000-600.000 Eco.cat. 

Bediening op afstand Noord-Willemskanaal 
In 2014 starten we met de aanleg van bediening op afstand van bruggen op het Noord-Willemskanaal. Hiervoor is in 2014 en 
2015 voor beide jaren € 850.000,-- beschikbaar gesteld. In 2014 zal het project worden voorbereid  en zal de infrastructuur 
(glasvezel) worden aangelegd. Het aanpassen van de  objecten zal in 2015 en voorjaar 2016 gebeuren zodat in het vaarseizoen 
2016 de afstandsbediening operationeel is. Daarom stellen wij voor € 600.000,-- toe te voegen aan de Reserve Meppel-De Punt 
en dit weer te onttrekken in 2016.  

Baten wijziging 

Product 2.1. Bereikbaarheid (incl. openbaar vervoer) 

Ontwikkeling van een concurrerend vestigingsklimaat door optimalisatie van de regionale bereikbaarheid. 

Beleidsopgave 

Ontv. bijdragen 
0 00-616.434 Eco.cat. 

N34, aansluiting bij Ees. 
Voor de N34 heeft, na de afronding van de aansluiting bij Ees, de BDU afrekening plaatsgevonden. De ontvangen bijdrage van € 
616.434,-- wordt toegevoegd aan de begrote middelen voor de reconstructie van Exloo, Klooster en Klijndijk. Deze reconstructies 
worden momenteel ook qua procedures voorbereid. Naar verwachting zullen deze middelen vanwege de complexheid van deze 
projecten niet helemaal dit jaar worden besteed. Deze vloeien dan aan het eind van het jaar terug in de Reserve N34 en worden 
het volgend jaar ingezet.  

Eco.cat. 
Ontv.subsidies 
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Bijdrage van waterschappen in voedingsgemalen 
Jaarlijks worden de kosten van het op peil houden van de waterstanden en de kosten van de voedingsgemalen  in rekening 
gebracht bij de waterschappen. De doorberekeningssystematiek toont nu dat de opbrengsten structureel te laag zijn geraamd. 
We stellen daarom voor het bedrag met € 69.000,-- te verhogen. 

Vergoeding brugbediening 
De vergoeding van brugbediening is geraamd op € 5.000.--. We rekenen echter op een vergoeding van circa € 98.000,--, daarom 
stellen we een verhoging voor van € 93.000,--.  

Baten  restpost 

1 

0 00 30.000  Aantal (2014) 

 

Saldo na wijziging 
 

Baten na wijziging 

Lasten na wijziging 
 

    

26.332.146 26.287.620 26.189.706 32.609.499 
-32.579.911 -32.264.283 -31.953.617 -33.115.617 

58.912.057 58.551.903 58.143.323 65.725.116 
    



 18 18 

    

16.515.707 17.365.080 17.523.128 17.770.976 
-1.289.475 -1.276.708 -1.268.010 -40.864.805 
17.805.182 18.641.788 18.791.138 58.635.781 

2017 2016 2015 2014 

Programma  4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, o nderwijs en sport en cultuur  

 

Saldo voor wijziging 
 

Baten voor wijziging 
Lasten voor wijziging 
 

Lasten wijziging 

Product 4.2. Jeugd en onderwijs 

Wet op de Jeugdzorg uitvoeren op een wijze die aansluit bij de Drentse aanpak. 

Beleidsopgave 

Subsidie 

0 00-341.446 Eco.cat. 

Rijksmiddelen Jeugdzorg 
We krijgen enkele keren per jaar een herziene beschikking van het rijk voor de jeugdzorg. Daarvoor passen we de begroting 
aan. We hebben een beschikking ontvangen waarin de tarieven Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (JB/JR) zijn aange-
past. Hierin is de aangekondigde 1,4% korting verwerkt. De aangekondigde extra efficiencykorting van 5% is bij het tarievenak-
koord niet doorgevoerd door het rijk. Ook hebben we bij de begrotingswijziging al rekening gehouden met de lagere afrekening 
o.b.v. aantallen JB/JR 2013 die we nog in juli als herziene beschikking van het rijk zullen ontvangen. In totaal worden de inkom-
sten en uitgaven van de jeugdzorg € 341.446,-- lager in de begroting. 

Product 4.4. Kunsten 

Versterken van het vestigingsklimaat en de vrijetijdseconomie door de inzet van kunst en cultuur 

Beleidsopgave 

Subsidie 
0 0070.000 Eco.cat. 

Landelijke viering  5 mei 
De aftrap van de 5 mei viering vindt dit jaar plaats in Assen en omgeving. Hiervoor hebben het Nationaal Comité 4 en 5 mei en 
de gemeente Assen  beide € 35.000 beschikbaar gesteld. Daarom wordt in totaal € 70.000 toegevoegd aan het provinciaal 
beschikbaar gestelde budget van € 300.000. 
Product 4.6. Media 

Media: onderscheidend aanbod van kunst en cultuur 

Beleidsopgave 

Subsidie 
0 0115.300118.000 Eco.cat. 

Wetenschappelijke Steunfunctie Bibliotheken (WSF) 
De bijdrage die we via de provincie Groningen van het Rijk ontvingen voor de Wetenschappelijke steunfunctie Bibliotheken loopt, 
in tegenstelling tot wat eerder gerapporteerd is, toch nog door in 2014 € 118.000 en 2015 € 115.300. Dit geld wordt ingezet voor 
de provinciale ondersteuningstaak voor bibliotheken. Na 2015 stopt de bijdrage.  

Lasten  restpost 

1 

12.695 12.69512.695 12.695  Aantal (2014) 

Baten wijziging 

Product 4.2. Jeugd en onderwijs 

Wet op de Jeugdzorg uitvoeren op een wijze die aansluit bij de Drentse aanpak. 
Beleidsopgave 

Ontv.subsidies 

0 00341.446 Eco.cat. 
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Rijksmiddelen Jeugdzorg 
We krijgen enkele keren per jaar een herziene beschikking van het rijk voor de jeugdzorg. Daarvoor passen we de begroting 
aan. We hebben een beschikking ontvangen waarin de tarieven Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (JB/JR) zijn aange-
past. Hierin is de aangekondigde 1,4% korting verwerkt. De aangekondigde extra efficiencykorting van 5% is bij het tarievenak-
koord niet doorgevoerd door het rijk. Ook hebben we bij de begrotingswijziging al rekening gehouden met de lagere afrekening 
o.b.v. aantallen JB/JR 2013 die we nog in juli als herziene beschikking van het rijk zullen ontvangen. In totaal worden de inkom-

Product 4.4. Kunsten 

Versterken van het vestigingsklimaat en de vrijetijdseconomie door de inzet van kunst en cultuur 
Beleidsopgave 

Ontv.subsidies 

0 00-70.000 Eco.cat. 

Landelijke viering  5 mei 
De aftrap van de 5 mei viering vindt dit jaar plaats in Assen en omgeving. Hiervoor hebben het Nationaal Comité 4 en 5 mei en 
de gemeente Assen  beide € 35.000 beschikbaar gesteld. Daarom wordt in totaal € 70.000 toegevoegd aan het provinciaal 
beschikbaar gestelde budget van € 300.000. 
Product 4.5. Erfgoed 

Musea: onderscheidend aanbod van kunst en cultuur 

Beleidsopgave 

Ontv. bijdragen 

-60.140 000 Eco.cat. 

Indexering huur Drents Museum 
De huurprijs van het Drents Museum en het Depot wordt jaarlijks op 1 januari volgens het huurcontract aangepast op basis van 
de consumentenprijsindex (CPI). In 2014 bedroeg die index 2,4%. Meerjarig is in de begroting een percentage van 1% opgeno-
men. Daarom zullen de inkomsten uit huur in 2014 € 20.539,- hoger zijn dan geraamd. Dit loopt op tot een voordeel van € 
60.140,-- in 2016. Omdat vorig jaar de index ook al 2,3% was en de verwachting is dat de index structureel hoger zal zijn dan 
geraamd, zullen we in de meerjarenbegroting de index aanpassen naar 2%. Het subsidiebudget van het Drents Museum wordt al 
jaarlijks geïndexeerd op basis van een 5-jarig gemiddelde van cijfers CPB, zodat een aanpassing van dat budget niet nodig is. 
Het structurele voordeel wordt binnen programma 4 en product 4.5 Erfgoed deels als dekking gebruikt voor de hogere bijdrage 
aan de onderhoudskosten Noordelijke Archeologische Depot in Nuis. 
Product 4.6. Media 

Media: onderscheidend aanbod van kunst en cultuur 
Beleidsopgave 

Ontv.subsidies 

0 0-115.300-118.000 Eco.cat. 

Wetenschappelijke Steunfunctie Bibliotheken (WSF) 
De bijdrage die we via de provincie Groningen van het Rijk ontvingen voor de Wetenschappelijke steunfunctie Bibliotheken loopt, 
in tegenstelling tot wat eerder gerapporteerd is, toch nog door in 2014 € 118.000 en 2015 € 115.300. Dit geld wordt ingezet voor 
de provinciale ondersteuningstaak voor bibliotheken. Na 2015 stopt de bijdrage.  

Baten  restpost 

1 

0 -46.444-29.197 -20.539  Aantal (2014) 

 

Saldo na wijziging 
 

Baten na wijziging 
Lasten na wijziging 
 

    
16.468.262 17.331.331 17.506.626 17.763.132 

-1.349.615 -1.323.152 -1.412.507 -40.731.898 
17.817.877 18.654.483 18.919.133 58.495.030 
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1.272.184 1.272.184 2.788.884 2.373.132 
0 0 0 0 

1.272.184 1.272.184 2.788.884 2.373.132 

2017 2016 2015 2014 

Programma  5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling  

 

Saldo voor wijziging 
 

Baten voor wijziging 
Lasten voor wijziging 
 

Lasten wijziging 

Lasten  restpost 

2 

0 00 54.229  Aantal (2014) 

Baten wijziging 

Baten  restpost 

1 

0 00 -7.825  Aantal (2014) 

 

Saldo na wijziging 
 

Baten na wijziging 

Lasten na wijziging 
 

    

1.272.184 1.272.184 2.788.884 2.419.536 
0 0 0 -7.825 

1.272.184 1.272.184 2.788.884 2.427.361 
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Stimuleren van duurzame ontwikkeling en projecten 

    

1.334.429 1.329.560 2.001.815 6.104.387 
-1.186.345 -1.186.345 -1.186.345 -7.058.978 
2.520.774 2.515.905 3.188.160 13.163.365 

2017 2016 2015 2014 

Programma  6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem  

 

Saldo voor wijziging 
 

Baten voor wijziging 
Lasten voor wijziging 
 

Lasten wijziging 

Product 6.4. Milieu 

Stimuleren van duurzame ontwikkeling en projecten 

Beleidsopgave 

Subsidie 

0 00100.000 Eco.cat. 

Duurzame Agro-sectoren 
Voor het beleidsthema “Duurzame Agro-sectoren” ontvangen we in 2014 van het rijk een bijdrage van € 100.000,-- . 

Product 6.5. Vergunningverlening en handhaving/RUD 

WABO (RUD) 

Beleidsopgave 

Inkoop 

-100.158 -100.158-100.158-100.158 Eco.cat. 

RUD Drenthe 
Voor de dekking van de bijdrage aan de RUD Drenthe verlagen we de post onderzoekskosten structureel met € 100.158,-- 

Subsidie 
2.380.480 2.446.3212.446.3212.446.321 Eco.cat. 

RUD Drenthe 
Met ingang van 2014 is de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe) opgericht. De provinciale bijdrage aan deze 
gemeenschappelijke regeling bedraagt volgens de vastgestelde begroting van de RUD € 4.443.380,--.Deze bijdrage dekken we 
door verschillende posten: o.a. lagere salaris- en hieraan gerelateerde kosten en inkomsten voor financiële en facilitaire onder-
steuning. Inmiddels is in de december circulaire een korting van € 1.997.059,-- op de uitkering op het provinciefonds verwerkt 
vanwege de overheveling van VTH taken naar de gemeenten. De Drentse korting wordt via het gemeentefonds gecompenseerd 
aan de Drentse gemeenten. De Drentse deelnemers hebben afgesproken om deze overheveling te verrekenen met hun bijdra-
gen aan de RUD Drenthe. Voor Drenthe betekent het dat we een bijdrage aan de RUD verlagen met € 1.997.059 tot € 
2.446.321.Met ingang van 2016 worden de diensten van RUD afgenomen op basis van een tarief per dienst. Naar verwachting 
zal de bijdrage aan de RUD dalen. 

Water (Provincie) 

Beleidsopgave 

Inkoop 

0 0-62.007-62.007 Eco.cat. 

Bebording zwemwaterplassen 
Van het Rijk ontvangen we gedurende 4 jaar (t/m 2015) een uitkering van € 77.007,-- per jaar voor het maken en onderhouden 
van bebording bij zwemwaterplassen. Inmiddels zijn alle borden geplaatst. Voor het onderhoud van de borden is structureel een 
bedrag van € 15.000 nodig. We stellen voor om de budgetten voor 2014 en 2015 te verlagen met € 62.007 en met ingang van 
2016 een structureel budget van € 15.000 beschikbaar te stellen voor onderhoud van de bebording. 

Lasten  restpost 

1 

9.370 9.370-5.630 -5.630  Aantal (2014) 

Baten wijziging 

Product 6.4. Milieu 

Beleidsopgave 
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Stimuleren van duurzame ontwikkeling en projecten 

Ontv. bijdragen 

0 00-100.000 Eco.cat. 

Duurzame Agro-sectoren 
Voor het beleidsthema “Duurzame Agro-sectoren” ontvangen we in 2014 van het rijk een bijdrage van € 100.000,-- . 

Baten  restpost 

0 

0 00 0  Aantal (2014) 

 

Saldo na wijziging 
 

Baten na wijziging 

Lasten na wijziging 
 

    

3.624.121 3.685.093 4.280.341 8.382.913 
-1.186.345 -1.186.345 -1.186.345 -7.158.978 

4.810.466 4.871.438 5.466.686 15.541.891 
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13.591.311 6.211.660 13.117.923 22.375.672 
-10.523.000 -17.879.334 -17.879.333 -17.879.333 
24.114.311 24.090.994 30.997.256 40.255.005 

2017 2016 2015 2014 

Programma  7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landsc hap en Landbouw  

 

Saldo voor wijziging 
 

Baten voor wijziging 
Lasten voor wijziging 
 

Lasten wijziging 

Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP 

Behoud, herstel en versterking biodiversiteit (beheeropgave) 

Beleidsopgave 

Inkoop 

0 00116.000 Eco.cat. 

Kosten uitvoering natuurbeschermingswet 
In de jaarrekening is voorgesteld om het voordeel 2013 voor een deel te bestemmen voor de uitvoering van het Groenmanifest. 
Wij stellen daarom voor een bedrag van € 116.000,-- te bestemmen voor dit doel. 

Subsidie 

0 0051.000 Eco.cat. 

Programma Beheer binnen EHS 
In de jaarrekening is voorgesteld om het voordeel 2013 voor een deel te bestemmen voor het kunnen nakomen van de nieuwe 
afspraken met het Rijk die voortvloeien uit de decentralisatie van het natuurbeleid en het Natuurpact. Wij stellen daarom voor 
een bedrag van € 51.000,-- te bestemmen voor dit doel. 
Lasten  restpost 

1 

0 00 30.000  Aantal (2014) 

Baten wijziging 

Baten  restpost 

1 

0 00 -30.000  Aantal (2014) 

 

Saldo na wijziging 
 

Baten na wijziging 
Lasten na wijziging 
 

    

13.591.311 6.211.660 13.117.923 22.542.672 
-10.523.000 -17.879.334 -17.879.333 -17.909.333 
24.114.311 24.090.994 30.997.256 40.452.005 
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0 0 2.450.000 2.700.000 
0 0 0 0 
0 0 2.450.000 2.700.000 

2017 2016 2015 2014 

Programma  8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie  

 

Saldo voor wijziging 
 

Baten voor wijziging 
Lasten voor wijziging 
 

Lasten wijziging 

Product 8.1. Klimaat en Energie 

Versnellen energietransitie naar duurzame energie 

Beleidsopgave 

Inkoop 

0 00-696.798 Eco.cat. 

Programma Energie 
In de jaarrekening is voorgesteld om het voordeel 2013 van het energieprogramma overeenkomstig de afspraak met provinciale 
staten programmatisch binnen de programmaperiode in te zetten. Het voordeel van € 503.202,-- is overgeheveld naar 2014 om 
in te zetten voor de door uw Staten vastgestelde zonnelening voor particuliere woningbezitters. 

Reserve opvang revolverend financieren 
 Conform statenstuk 2013-595 en het Drentse Kader voor revolverend financieren wordt ten behoeve van risicobeheersing vanuit 
de exploitatiebegroting bijgedragen aan de Reserve opvang revolverend financieren. Besloten is om voor deze 'Duurzaamheids-
lening hernieuwbare energie' vanuit het programma Klimaat en Energie (programma 8) 100% bij te dragen aan de Reserve 
opvang revolverende middelen, dat houdt in dat € 1,2 miljoen nu daadwerkelijk begroot wordt om toe te voegen aan de reserve. 

Lasten  restpost 

 

0 00 0  Aantal (2014) 

 

Saldo na wijziging 
 

Baten na wijziging 
Lasten na wijziging 
 

    

0 0 2.450.000 2.003.202 
0 0 0 0 
0 0 2.450.000 2.003.202 
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10.296.422 10.796.422 11.303.122 12.046.747 
-32.200 -32.200 -32.200 -67.200 

10.328.622 10.828.622 11.335.322 12.113.947 

2017 2016 2015 2014 

Programma  9. Innovatief Drenthe: Economische zaken  en arbeidsmarkt  

 

Saldo voor wijziging 
 

Baten voor wijziging 
Lasten voor wijziging 
 

Lasten wijziging 

Product 9.1. Versterken regionale innovatiekracht 

Versterking van de regionale innovatiekracht 

Beleidsopgave 

Subsidie 

0 00-176.775 Eco.cat. 

Bijdrage aan RSP vanuit middelen Versterking Economische Structuur  
Zoals in de actualisatie van de Kadernota uitvoering RSP (Statenstuk 2010-431) is vermeld, wordt vanuit het programma Ver-
sterking Economische Structuur (VES) € 5.000.000,-  bijgedragen aan de Integrale gebiedsontwikkeling Emmen-Centrum (2010 
t/m 2020). Vanuit VES is ten behoeve van het project Atalanta, de economie van de verbinding,  reeds een bedrag van € 
1.823.225,-  bijgedragen. Voorgesteld wordt het restant, zijnde € 3.176.775,- vanuit de VES middelen toe te voegen aan de 
reserve RSP, waarvan € 176.775,-- in 2014 en € 1.000.000,- per jaar uit de reserve voor de jaren 2015, 2016 en 2017. Met dit 
voorstel is dan voorzien in de bijdrage vanuit de VES middelen.  

Product 9.2. Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt 

Optimalisatie aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt 
Beleidsopgave 

Inkoop 

0 00126.262 Eco.cat. 

Arbeidsmarkt  
In de jaarrekening 2013 is voorgesteld om een bedrag van € 126.262,-- over te hevelen van 2013 naar 2014. Dit om goedge-
keurde projecten, die in het kader van de Versnellingsagenda pas aan het einde van het boekjaar (2013) gereed waren om te 
starten, te kunnen afronden. 
Product 9.4. Vrijetijdseconomie 

Versterken van de vrijetijdseconomie in Drenthe 
Beleidsopgave 

Subsidie 

0 00150.000 Eco.cat. 

Gelden TT motorweek 
In de jaarrekening 2013 is voorgesteld om een bedrag van € 150.000,-- over te hevelen van 2013 naar 2014. Dit om de bijdrage 
aan de TT motorweek voor een periode van drie jaar (met tussentijdse evaluatie) te kunnen voldoen. De eerste tranche van € 
150.000,-- was gereserveerd in het budget Recreatie en Toerisme van 2013. Provinciale Staten besloten in december 2013 dat 
zij extra geïnformeerd wilden worden alvorens in te stemmen met de bijdrage aan de TT motorweek. Hierdoor kon de beschik-
king niet meer worden afgegeven in 2013. In de ramingen 2013 kon hiermee geen rekening meer gehouden worden. In 2014 zal 
nu € 150.000,-- extra ten laste van dit budget gebracht moeten worden. 

Lasten  restpost 

0 

0 00 0  Aantal (2014) 

 

Saldo na wijziging 
 

Baten na wijziging 

Lasten na wijziging 
 

    

10.296.422 10.796.422 11.303.122 12.146.234 
-32.200 -32.200 -32.200 -67.200 

10.328.622 10.828.622 11.335.322 12.213.434 
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-86.534.155 -82.439.739 -109.281.969 -116.840.177 
-139.008.781 -140.403.552 -161.671.684 -176.709.674 

52.474.626 57.963.813 52.389.715 59.869.497 

2017 2016 2015 2014 

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering  

 

Saldo voor wijziging 
 

Baten voor wijziging 
Lasten voor wijziging 
 

Lasten wijziging 

Product 10.2. Personeel en organisatie 

De provincie als effectieve en efficiënte organisatie. 

Beleidsopgave 

Apparaatskosten 

-2.872.654 -2.831.317-2.791.904-2.745.166 Eco.cat. 

Interbestuurlijk Toezicht 
Vanaf 2013  ontvangt de provincie Drenthe jaarlijks structureel € 105.000  in verband met de inwerkingtreding van de Wet revita-
lisering generiek toezicht op 1 oktober 2012. Met de inwerkingtreding van deze wet is het interbestuurlijk toezicht op gemeenten 
voor de uitvoering van het omgevingsrecht gedecentraliseerd van Rijk naar provincies. Wij willen de € 105.000, beschikbaar 
stellen voor het uitoefenen van die taken. 
 
RUD Drenthe 
De bijdrage aan de RUD Drenthe wordt deels gedekt door verlaging van enkele programmabudgetten (zie programma 1 en 6). 
De belangrijkste dekking wordt echter gecreëerd door verlaging van de lonen en salarissen en enkele andere personeels gebon-
den budgetten. In totaal gaat het om een verlaging van € 2.850.166 in 2014 

Product 10.3. ICT en facilitaire zaken 

De provincie beschikt over een ICT-infrastructuur die up-to-date is en geen belemmering vormt voor een gezonde bedrijfs-
voering 

Beleidsopgave 

Inkoop 

0 75.00075.00075.000 Eco.cat. 

Kapitaallasten 
0 -75.000-75.000-75.000 Eco.cat. 

Licenties 
M.i.v. de invoering van de op Microsoft technologie gebaseerde werkplek worden de hiervoor noodzakelijke licenties (office, 
outlook etc.) niet meer eenmalig aangeschaft maar o.b.v. meerjarencontract geleased. Het hiervoor bestemde investeringskre-
diet (5271111 ICT VJN 2011 van Novell naar MS ad. € 300.000,--) dient om die reden te worden omgezet naar een exploitatie-
budget van € 75.000 per jaar. De begrote afschrijvingen worden daarmee omgezet inkoopbudgetten. 

Product 10.4. Reserve mutaties 

Volledig overzicht van wat de afzonderlijke reserves en voorzieningen zijn. 

Beleidsopgave 

Toev. voorziening 

1.000.000 1.000.0001.078.5092.178.626 Eco.cat. 
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Bijdrage aan de RSP reserve € 176.775,-- in 2014 en € 1.000.000.-- in de jaren 2015 t/m 2016 (zie programma 9) 
Bijdrage aan de Reserve  Opvang revolverend  financieren  € 1.200.000,-- (zie programma 8) 
Bijdrage aan de Algemene Reserve  € 201.851,--  in 2014 (zie programma 2, 4 en 6) en € 78.509 in 2015 ( zie pr 4 en 6) 
Bijdrage aan Reserve Meppel de Punt € 600.000,-- 

 

Lasten  restpost 

1 

32.445 18.7492 0  Aantal (2014) 

Baten wijziging 

Product 10.1. Financiering en algemene dekkingsmiddelen 

Een financieel gezonde organisatie 
Beleidsopgave 

Ontv.subsidies 
1.997.059 1.997.0591.997.0591.997.059 Eco.cat. 

Provinciefonds 
Op basis van de decembercirculaire provinciefonds 2013 wordt de raming voor de uitkering uit het provinciefonds aangepast. De 
effecten van de circulaire voor het jaar 2013 zijn reeds meegenomen in de Jaarstukken 2013. Voor 2014 en latere jaren is een 
uitname  van € 1.997.059,--uit  het provinciefonds voor taken omtrent vergunnningverlening, toezicht en handhaving aan de orde 

Product 10.2. Personeel en organisatie 

De provincie als effectieve en efficiënte organisatie. 
Beleidsopgave 

Ontv. bijdragen 
-788.671 -895.849-482.000-482.000 Eco.cat. 

RUD 
Voor het leveren van financiële, personele en administratieve diensten aan de RUD Drenthe ontvangt de provincie een bijdrage 
van € 482.000,-- 

Product 10.3. ICT en facilitaire zaken 

Beleidsopgave 
De provincie is in staat zich te houden aan het eigen kwaliteitshandvest (onderdeel Huisvesting) 

Eco.cat. 
Ontv. bijdragen 

-505.426 -505.426 -505.426 -505.426 

RUD Drenthe 
Voor het leveren van huisvesting en facilitaire diensten aan de RUD Drenthe, ontvangt de provincie een bijdrage van € 505.426,-
- 
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Product 10.4. Reserve mutaties 

Volledig overzicht van wat de afzonderlijke reserves en voorzieningen zijn. 
Beleidsopgave 

Adm. boekingen 
-1.000.000 -1.600.000-1.105.000-1.097.868 Eco.cat. 

Bijdragen van de saldireserve: 
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2013 worden de volgende overhevelingen naar 2014 voorgesteld: 
TT Motorweek    € 150.000,-- 
Middelen arbeidsmarkt    € 126.262,-- 
 Middelen ISV  III    €   46.404,-- 
Middelen Klimaat en Energie   € 503.202,-- 
     € 825.868,--  
Daarnaast worden via de saldireserve de volgende bestemmingen van het resultaat voorgesteld: 
Kosten uitvoering natuurbeschermingswet € 116.000,-- 
Programma beheer binnen EHS  €   51.000,-- 
            € 167.000,-- 
 
Bijdrage van de Algemene reserve  € 105.000,--  €    105.000,-- 
Bijdrage van de Reserve VES      € 1.000.000,--  € 1.000.000,--   € 1.000.000,--
Bijdrage van Reserve Meppel de Punt              €    600.000,--   
 

 
Lasten na wijziging 

Baten na wijziging 

Saldo na wijziging 
  

    
59.402.957 50.781.320 56.151.245 50.634.417 

-176.797.909 

-117.394.952 

 

-161.767.051 

-110.985.731 

 

-141.407.768 

-85.256.523 

 

-139.305.819 

-88.671.402 

 



 

 




