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Inleiding 

Voor u ligt de Voorjaarsnota 2014. Door vaststelling van de Voorjaarsnota 2014 stellen uw Staten het 
inhoudelijke en financiële kader voor de Begroting 2015 en de jaren daarna. De Voorjaarsnota 2014 
bouwt voort op het Collegeprogramma 2011-2015 “Focus en verbinding in Drenthe”, het visiedocu-
ment “Koers in onzekere tijden” en de Voorjaarsnota 2013 en gaat uit van de bestuurlijke en financiële 
ontwikkelingen die zich de afgelopen tijd hebben voorgedaan en die voor de komende tijd nog te ver-
wachten zijn.  

Advies  

De Voorjaarsnota 2014 vaststellen en daarmee instemmen met de beschreven ambities en inzet en 
met het gepresenteerde financieel perspectief en de voorgestelde financiële maatregelen. 

Beoogd effect 

Bestuurlijke kaderstelling voor de Begroting 2015. 

Argumenten 

De Voorjaarsnota 2014 bevat de kaderstelling voor de Begroting 2015 en bouwt daarbij voort op het 
Collegeprogramma 2011-2015 “Focus en verbinding in Drenthe”, het visiedocument “Koers in onze-
kere tijden” en de Voorjaarsnota 2013. Deze kaderstelling is zowel inhoudelijk als financieel van aard. 
De inhoudelijke kaderstelling is te vinden in hoofdstuk 1 en 2 van de Voorjaarsnota 2014.  
 
Inhoudelijke kaderstelling 
De Voorjaarsnota 2014 gaat over wat we de komende tijd doen voor Drenthe. Onze prioriteiten zijn 
duidelijk: het gaat in Drenthe om werkgelegenheid en leefbaarheid. Dat zijn de centrale pijlers van ons 
beleid waar we onverminderd mee doorgaan. We kiezen daarbij voor focus en intensiveren en ver-
snellen waar dat kan. We richten ons op dat beleid en die ambities, waar wij het verschil kunnen  
maken en waar een kleine interventie een zo groot mogelijk rendement heeft. 
 
Financieel perspectief 
De Voorjaarsnota 2014 bevat in hoofdstuk 3 een financieel perspectief op basis van de ten tijde van 
het opstellen beschikbare informatie. In het financieel perspectief zijn de resultaten van de 1e Be-
stuursrapportage 2014 meegenomen als onderdeel van de uitgangspositie. Met gebruik van het voor-
gestelde financieel kader is een herziene inschatting van de financiële situatie voor de provincie ge-
maakt. Die actuele situatie wordt nog steeds gekenmerkt door een financieel perspectief dat voor de 
korte termijn – vanaf nu tot en met 2015 – nog niet al te problematisch is, maar dat bij ongewijzigde 
aannames nog structurele tekorten vertoont. Die tekorten zijn evenwel lager geraamd dan een jaar 
geleden. Hoewel er structureel nog sprake is van tekorten op de langere termijn, is het op de korte 
termijn wel mogelijk incidentele middelen voor intensiveringen in te zetten; die financiële ruimte is 
aanwezig. 
 
Intensiveringen 
Voor het huidige en het komende jaar voorzien wij inzet van aanwezige incidentele ruimte voor con-
crete projecten. Hiertoe behoren onder meer een extra kwaliteitsimpuls voor fietspaden, inzet op ver-
dere invoering van breedband in heel Drenthe en een extra impuls voor evenementen op het gebied 
van sport en cultuur. Daarbij gaan wij uit van cofinanciering vanuit onze partners. Voor de provinciale 
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inzet wordt voorgesteld, het rekeningresultaat over het jaar 2013 in te zetten. De inzet van het reke-
ningresultaat moet dan ook technisch gezien worden als een bijdrage van de Reserve voor algemene 
doeleinden, aangezien het rekeningresultaat over 2013 aan die reserve gedoteerd is. 
 
Bezuinigingen 
Voorgesteld wordt voor de Begroting 2015 voort te gaan met de methodiek waarbij de begroting  
sluitend gemaakt wordt door in de Begroting 2015 een budget op te nemen voor nog te realiseren 
bezuinigingen. Op basis van de nieuwe aannames wordt met ingang van 2016 een lager tekort  
verwacht, hoewel de ontwikkeling van bijvoorbeeld de accressen van het Provinciefonds nog onzeker 
is. De reservepositie van de provincie is niet slecht te noemen. Dit maakt dat het nog niet urgent is 
voor de Begroting 2015 al een uitgebreide bezuinigingsoperatie door te voeren. Bij gebleken nood-
zaak kunnen op basis van de geformuleerde scenario’s en/of op basis van aanvullend onderzoek de 
nodige bezuinigingen in 2015 alsnog op de rails gezet worden. 

Uitvoering 

Tijdsplanning 
Niet van toepassing. 

Financiën 
Zie het onderdeel financieel perspectief in de Voorjaarsnota. 

Europese context 
Niet van toepassing. 

Monitoring en evaluatie 
Niet van toepassing. 

Extern betrokkenen 
Niet van toepassing. 

Communicatie  
Momenteel vindt nadere doorontwikkeling plaats van een website over de Voorjaarsnota 2014. 
 
Bijlagen  
1. Voorjaarsnota 2014 
 
 
Ter inzage in kamer C0.39 
Niet van toepassing. 

 
 
Assen, 22 april 2014 
Kenmerk: 16/2.3/2014002490 
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
J. Tichelaar, voorzitter 
mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 
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Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 22 april 2014, kenmerk 
16/2.3/2014002490; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
de Voorjaarsnota 2014 vast te stellen en daarmee in te stemmen met de beschreven ambities en inzet 
en met het gepresenteerde financieel perspectief en de voorgestelde financiële maatregelen. 
 
 
Assen, 28 mei 2014 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
 
 
 
   , griffier       , voorzitter 
 
wa/coll.
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Voorjaarsnota 2014 
 
 
1. Inleiding  
 

Werkgelegenheid en leefbaarheid; dat zijn de centrale pijlers van ons beleid waar we 
onverminderd mee doorgaan. Ondanks het landelijk ingetreden economische herstel, worden 
we ook in Drenthe nog geconfronteerd met een beperkt consumentenvertrouwen. Werk en 
ondernemingen staan onder druk. Dat geldt ook voor de kwaliteit en bereikbaarheid van 
voorzieningen, zeker in de zorg. Ook overheden bezuinigen nog steeds op hun uitgaven en 
verstrekken weinig opdrachten. Voor ons is dat reden om op cruciale onderdelen onze 
investeringen te versnellen, waarbij we ons houden aan onze taak en rol als middenbestuur.  
 
Wij hebben de afgelopen jaren - soms tegen de financiële stroom in - vastgehouden aan onze 
ambities. Met de opening van het Koning Willem Alexander Kanaal heeft de recreatievaart 
een impuls gekregen. De Hondsrug heeft de status van Unesco Geopark gekregen. Met het 
Natuurpact is het behoud van de Drentse natuur voor de komende jaren veilig gesteld. Het 
biobased economy (BBE) cluster in Zuidoost Drenthe heeft de status van Center of Chemical 
Innovations (COCI) bereikt. We hebben onze inzet in Europa verder versterkt. De 
Noordervisie 2040 is vastgesteld en we hebben inmiddels elf Green Deals gesloten. 
 
Met ons collegeprogramma ‘Focus en verbinding’ hebben wij een stevige koers ingezet voor 
een vitaal, groen, innovatief en samenwerkend Drenthe. Deze lijn hebben wij verder 
aangescherpt in ons visiedocument “Koers in onzekere tijden”. In de Voorjaarsnota van 2013 
hebben wij, binnen onze koers, extra ingezet op specifieke actieprogramma’s. Een belangrijk 
deel van de plannen is nu uitgewerkt en voltooid. Wij zien nu noodzaak en ruimte om binnen 
deze actieprogramma’s verder te investeren en te versnellen, zodat we de resultaten kunnen 
oogsten en een noodzakelijke impuls geven in deze tijd. Dit werken we in deze Voorjaarsnota 
uit. Nog meer dan voorheen willen wij onze partners uitnodigen om met ons de 
werkgelegenheid en de leefbaarheid in Drenthe te versterken.  
 
Wij vinden een sterk vestigingsklimaat essentieel. Drenthe biedt goed onderwijs, personeel 
dat de handen uit de mouwen wil steken en een mooie omgeving om in te wonen en in te 
recreëren. Hier hebben wij de afgelopen periode en nu middelen voor vrijgemaakt. We dagen 
ook het bedrijfsleven uit om meer in te zetten op innovatie, zoals we doen met de Noordelijke 
Energieagenda SWITCH en de Noordelijke innovatieagenda RIS3. Het BBE-cluster in 
Zuidoost Drenthe verbinden we verder met het MKB en lokale partijen. Onze icoonprojecten 
voeren we versneld uit. Samen met belanghebbenden zoeken wij hoogwaardige activiteiten 
die bijdragen aan de duurzame ruimtelijk-economische ontwikkeling van het gebied rond 
Groningen Airport Eelde. 
 
Dit laatste jaar van onze collegeperiode benutten wij volop om de werkgelegenheid in en de 
leefbaarheid van Drenthe te versterken. Dit doen wij met investeringsprojecten op het gebied 
van het vestigingsklimaat en met projecten die nog directer de Drentse burger raken. 
Wij delen de zorg van onze inwoners dat door de bezuinigingen van de overheid de openbare 
omgeving achteruit gaat, dat er nauwelijks meer stads- en dorpsvernieuwingen van de grond 
komen en dat fiets- en wandelpaden slechter onderhouden worden. We willen hiervoor het 
incidentele rekeningresultaat van 2013 inzetten en binnen de financiële kaders voor 2014 
onze investeringen versnellen. Op die manier nemen wij onze verantwoordelijkheid om te 
investeren in Drenthe. Wij nodigen onze partners uit zich hierbij aan te sluiten.   
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Wij doen een nog sterker appèl op onze partners om met kwalitatief goede initiatieven te 
komen die een impuls geven aan de sociaaleconomische situatie op het platteland. Wij geven 
die impuls onder andere via ons beleid voor Vitaal Platteland en via ons beleid voor krimp en 
leegstand. Door flexibeler en minder binnen vooraf vastgestelde kaders het gesprek aan te 
gaan, boeken wij gezamenlijk sneller resultaten voor de Drentse samenleving.   
 
Op overheden wordt tegelijk het beroep gedaan een overheid te zijn die helpt, ondersteunt, 
ontzorgt, stimuleert, begeleidt en verbindt. Wij werken primair voor de Drentse inwoners met 
aandacht voor deze veranderende provinciale rol. Daarom werken wij actief aan onze eigen 
organisatie en wij passen deze voortdurend aan de eisen van de samenleving aan. 
 
In de Voorjaarsnota 2014 kiezen we ervoor te intensiveren en te versnellen waar dat kan. We 
focussen ons op dat beleid en die ambities waar wij het verschil kunnen maken en waar een 
kleine interventie een zo groot mogelijk rendement heeft. 
 
 

2.  Collegeprogramma in uitvoering 
 
In dit hoofdstuk geven we per speerpunt uit ons collegeprogramma extra intensiveringen en 
versnellingen in lijn met de actieprogramma’s weer in grijze kaders. Daar waar mogelijk 
maken wij optimaal gebruik van de beschikbare middelen.     
 
I  Samenwerkend bestuur 
 
Bij onze inzet op samenwerking maken wij een onderscheid tussen samenwerking op 
bestuurlijk vlak en samenwerking op het niveau van onze organisatie. 
 

Investeren en versnellen 
 
Europa en cofinancieringsreserve voor Europese programma’s 
In Europa werken wij proactief samen in verschillende coalities, afhankelijk van het vraagstuk. Dit 
doen wij bijvoorbeeld in dossiers rondom transport, landbouwbeleid, energie en toerisme. Wij zijn 
landelijk trekker op het onderwerp transport, binnen het huis van de Nederlandse provincies, en zetten 
in op Trans Europese netwerken (TenT). Ook zetten wij in op een goede overgang van het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Wij versterken onze positie in bestaande netwerken zoals 
het Comité van de Regio’s en de Noordzee Commissie en wij investeren in directe contacten met de 
Europese instellingen. Onze opvatting is dat Europese projecten ook Drentse projecten zijn. 
In de begroting 2012 hebben we een reserve gecreëerd om bijdragen die samenvallen met de 
cofinancieringsverplichting van de Europese programma's POP, OP EFRO en Interreg te kunnen 
financieren. De beschikkingen van de Europese Commissie verwachten wij op zijn vroegst in het 
derde kwartaal van 2014. In de aanloop daar naartoe werken wij de "spelregels" voor de 
cofinancieringsreserve verder uit. Aandachtspunt daarbij is verbreding van het doelbereik van de 
reserve naar andere Europese instrumenten en ondersteuningsmogelijkheden. Dat leidt in de loop van 
de periode tot en met 2020 mogelijk tot een aanvullende financieringsbehoefte. Vooralsnog proberen 
we dat via het spelregelkader op te lossen. 

 

 Samenwerken met partners 
Maatschappelijke vraagstukken en beleidsdomeinen lopen steeds vaker in elkaar over. Dat 
vraagt om intensieve samenwerking op meerdere schaalniveaus en in wisselende verbanden 
en coalities. Samenwerking zit voor ons in de wil om gezamenlijk resultaten te boeken, dwars 
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door structuren en grenzen heen. Maatschappelijke vraagstukken waarop we via 
samenwerking een antwoord geven, laten zich niet leiden door structuren. 
 
In feite werken we op vier niveaus aan het realiseren van onze ambities voor Drenthe: op 
Europees, nationaal, regionaal en provinciaal niveau (lees Drenthe en de Drenten). Daarbij 
focussen we op kansen voor en in onze regio. Op al deze schaalniveaus opereren wij steeds 
intensiever in horizontale, netwerkachtige samenwerkingsverbanden naast de reeds 
bestaande formele samenwerkingsstructuren. Onze rol is dan om partners en doelen te 
verbinden, om ontwikkelingen te signaleren en te vertalen, steun te bieden aan stakeholders 
en initiatieven die door andere partijen ter hand worden genomen. Voor onze eigen taken en 
beleid werken wij in toenemende mate, in co-creatie, samen met inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties 
 

 Samenwerking in Noord-Nederland 
We oriënteren ons op sterke economische regio’s. Ons startpunt is het SNN, dat we ook een 
belangrijke rol toedelen in lobby op een breed politiek terrein. Van daaruit kijken we 
nadrukkelijk ook zuidwaarts en over de landsgrenzen heen. De taken van het SNN hebben 
betrekking op het uitvoeren van subsidie-instrumenten en het vormgeven van de bestuurlijke 
organisatie/samenwerking. Tot deze laatste taak behoort o.a. de gezamenlijke 
belangenbehartiging. Van de taken van het SNN zal de komende tijd een herijking 
plaatsvinden, ook in relatie tot de voor de taakuitoefening van het SNN beschikbare middelen.  
 
Met het vaststellen van de Noordervisie2040 hebben wij samen met de provincies Groningen 
en Fryslân onze ruimtelijk-economische visie voor Noord-Nederland vastgelegd. Samen met 
hen werken we nu aan de realisatie van de bij de Noordervisie2040 bijbehorende Strategische 
Agenda 2013-2020. Verdere uitwerking vindt in SNN-verband plaats via RIS3 en de 
Gebiedsagenda 2.0. Onze gezamenlijke inzet is gericht op de thema’s werk, ruimte, energie, 
voedsel en water. 
 

 Samenwerking en doorontwikkeling organisatie 
Vanaf januari 2014 is de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Drenthe operationeel, een 
uitvoeringsorganisatie van de Drentse gemeenten en de provincie op het gebied van 
milieuwetgeving, - regelgeving en - handhaving. Daarmee fungeren wij als één van de dertien 
opdrachtgevers.  
 
In het kader van de verdere professionalisering van onze organisatie, kwaliteitsverbetering en 
efficiencyverhoging op onderdelen van onze bedrijfsmatige activiteiten, zoals op het terrein 
van inkoop, maar ook van ‘werken’, gaan wij samenwerken met de provincie Groningen via 
een groeimodel dat stapsgewijs wordt uitgebouwd. De Drentse gemeenten hebben wij 
uitgenodigd met ons in gesprek te gaan om aan te sluiten. Met Emmen werken wij al geruime 
tijd samen aan de ondersteuning van de bedrijfsvoering van de RUD en verkennen wij welke 
andere, aan bedrijfsvoering gerelateerde onderwerpen, gezamenlijk opgepakt kunnen worden. 
 
Een andere ontwikkeling waar we op inspelen is de decentralisatie van natuurtaken van de 
Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van Economische Zaken naar de provincies. Het 
Rijk draagt in dat kader ruim vijftig formatieplaatsen over naar de provincie Drenthe. De 
overdracht moet per 1 januari 2015 gerealiseerd zijn. 
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II  Vitaal Drenthe  
 
Investeren en versnellen 
 
Vervroegen reconstructie aansluiting N34 en ombouw oostelijk deel N391 
De uitvoering van het project is in voorbereiding. Nog voor de zomervakantie starten wij met de 
verbreding van de wegvakken. Voor de aanleg van de ongelijkvloerse aansluitingen lopen de 
bestemmingsplanprocedures. Realisatie van het project staat gepland in 2015 en 2016. 
 
Fietsen in Drenthe 
Drenthe wil echt een fietsprovincie zijn. Met meer mensen op de fiets, veilig op weg naar werk en 
school, met een compleet netwerk en natuurlijk aantrekkelijk aanbod voor toeristen. Dat vraagt om 
een brede impuls die we willen oppakken met onze partners. Om alle ambities waar te maken 
verwachten we extra middelen nodig te hebben. Dit jaar komt de provinciale Fietsnota, waarin onder 
andere het verbeteren van de kwaliteit en de conditie van fietspaden centraal staan en waarin wij ook 
voorstellen doen voor investeringen in fietsnetwerken. Wij besteden specifieke aandacht aan 
veiligheid voor scholieren en we reserveren daarom extra middelen voor veilige schoolroutes. 
 
Gebiedsontwikkeling GAE 
Wij gaan in 2015 door met het ontwikkelen van de omgeving van Groningen Airport Eelde. Hiervoor 
maken wij een ruimtelijk kwaliteitskader en een ontwikkelvisie. Samen met initiatiefnemers en 
belanghebbenden willen wij hoogwaardige activiteiten toevoegen die bijdragen aan de duurzame 
ruimtelijk-economische ontwikkeling van het gebied. Bij de beoogde groene luchthaven zou ook 
gezocht kunnen worden naar vormen van groene energie. 
Vanuit het mobiliteitsbeleid zetten wij in op parkeren en hoogwaardig openbaar vervoer met onder 
andere een Transferium De Punt. De visie op de samenhang met het Drentse Aa-gebied zal leidend 
zijn voor het ontwerp van dit OV-knooppunt. 
 
Verbeteren bereikbaarheid regio Groningen-Assen 
De bereikbaarheid van de steden Groningen en Assen vraagt de komende tijd een intensivering van 
het mobiliteitsbeleid. We richten ons op het stimuleren van het gebruik van de fiets en het openbaar 
vervoer. Aangepaste lestijden of andere werktijden kunnen een belangrijke bijdrage leveren. Met de 
totale  regio hebben we een meerjarig investeringsprogramma afgesproken. 

 

 Verkeer en vervoer 
Door rijksbezuinigingen staat de concessie van het openbaar vervoer onder druk. Wij blijven 
inzetten op een kwalitatief hoogwaardig openbaar vervoer. In het afgelopen jaar heeft het OV-
bureau Groningen Drenthe bijvoorbeeld kans gezien om tegen gunstige voorwaarden een 
groot aantal bussen te vervangen door een meer duurzame variant. Daarmee zijn belangrijke 
stappen gezet in een hoogwaardig openbaar vervoer (HOV).  
De huidige concessie voor het busvervoer loopt nog tot en met 2017. De strategische 
uitgangspunten voor de aanbestedingen voor de periode 2017 – 2027 zijn vastgesteld. 
Duurzaamheid en innovatie nemen wij als alternatief mee in de concessie.  
In het eerste jaar van de door de provincies Overijssel en Drenthe aanbestede concessie van 
de Vechtdallijn is de dienstverlening sterk verbeterd en het aantal reizigers gestegen. Wij 
blijven inzetten op intensivering van het personenvervoer per spoor tussen Emmen en Zwolle. 
 
Het (grensoverschrijdende) goederenvervoer heeft onze aandacht. Gezamenlijk met 
marktpartijen zetten we in op meer vervoer via water en spoor in plaats van over de weg. 
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Samen met de gemeenten hebben we nieuwe afspraken gemaakt over het terugdringen van 
het aantal slachtoffers in het verkeer. Het nieuwe programma “Samen richting Nul” loopt in 
ieder geval tot 2018. Met de Brede Doeluitkering (BDU) en een bijdrage per inwoner per 
gemeente werken we aan het geactualiseerd Strategisch Plan Verkeersveiligheid. 
 
Het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Drenthe 2007-2020 hebben we indertijd ook 
voorzien van een investeringsprogramma. Voor de periode ná 2015 moeten nog middelen 
worden vastgesteld om de resterende investeringen te dekken.  
 

Investeren en versnellen 
 
Drents woningmarktoffensief 
Samen met de gemeenten stimuleren wij de doorstroming  en verduurzaming van de Drentse 
woningmarkt. Betrokken partijen als makelaardij, woningcorporaties en financiële instellingen houden 
woonmanifestaties in elke gemeente om Drenthe als woonprovincie positief onder de aandacht te 
brengen. Deze gezamenlijke inspanningen zetten wij voort in 2015. 
 
Duurzame Krimpregeling  
Door de economische crisis en de veranderende bevolkingssamenstelling zit de woning- en 
bedrijfsmarkt in delen van Drenthe vast. Bovendien besteden consumenten door meer 
internetaankopen minder in winkelgebieden en treedt leegstand op. Daardoor komt de leefbaarheid 
van de dorpskernen onder druk te staan. Voor de Duurzame Krimpregeling is € 1 miljoen 
gereserveerd binnen het budget Vitaal Platteland. Dit is in de eerste plaats bedoeld voor hulp bij het 
verduurzamen, saneren,  slopen en de vernieuwbouw van de bestaande woning- en bedrijfsvoorraad. 
Gezien de vertraagde economische ontwikkeling in dit gebied, bezien we of onze inspanningen daar 
geïntensiveerd kunnen worden samen met de gemeenten in Zuidoost Drenthe.  
Het in beweging zetten van de woningmarkt moet tevens een impuls geven aan de werkgelegenheid. 
 
Bij de afweging of ISV3 een vervolg krijgt zullen wij zwaar laten meewegen dat de regeling definitief 
afloopt. Deze middelen sloegen ook neer in de Drentse steden. Daarom bekijken we de mogelijkheid 
om ontwikkelingen in buurten en wijken te stimuleren waarbij de kwaliteit van de openbare ruimte, het 
opvangen van de krimpproblematiek, veiligheid en mobiliteit centraal staan.   
Wij gaan in overleg met de woningcorporaties om op korte termijn afspraken te maken over een 
impuls voor hogere energielabels van huurwoningen, hun betrokkenheid bij duurzame krimp of een 
mogelijk beperkt revolving fund voor een imuls aan de sociale woningbouw. 
 
Uitvoering kadernota Vitaal Platteland 
De kadernota kent twee lijnen. Lijn één, de subsidieregeling ‘dorpsinitiatieven’ heeft als doel het 
verbeteren van de leefbaarheid in Drentse dorpen. De eerste tender heeft meerdere aanvragen en 
toekenningen opgeleverd, waaronder het oprichten van zorg- en breedbandcoöperaties en het open 
houden van een dorpswinkel. Dit jaar stellen wij  twee tenders open waarbij we het bedrag van beide 
tenders ophogen met € 150.000,-.  Ook gaan wij na hoe wij vanuit andere regelingen initiatieven 
kunnen ondersteunen.  
Lijn twee, de geconcentreerde aanpak in Zuidoost Drenthe zal zich richten op de thema’s onderwijs en 
arbeidsmarkt op het platteland, verdieping op recreatie en toerisme en mobiliteit en bereikbaarheid 
van voorzieningen. Met de gemeenten en andere betrokkenen, waaronder STAMM CMO Drenthe 
werken wij deze thema’s nu uit in een programma. 
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 Sociaal 
De gemeenten worden per 2015 door de verschillende decentralisaties geconfronteerd met 
een hoeveelheid aan extra taken in het sociaal domein. Onderzoeken tonen aan dat een groot 
aantal Drentse gemeenten wordt geconfronteerd met forse extra kortingen als gevolg van 
nieuwe verdeelmodellen. Te verwachten valt dat Drentse gemeenten, mede door de 
kortingen, nog niet volledig zijn toegerust om de taken als gevolg van de decentralisaties op 
sociaal terrein optimaal uit te voeren. 
Drentse burgers, en dan vooral diegenen met de zwakste schouders, zullen hiervan de 
gevolgen ondervinden. Armoede en laaggeletterdheid zijn problemen die steeds meer 
groepen treffen. Wij pakken onze provinciale rol door, op vraag van Drentse gemeenten, te 
agenderen, te stimuleren, te signaleren, te monitoren en waar nodig te ondersteunen. Een 
voorbeeld van een succesvolle monitor is de  Onderwijsmonitor. De brede expertise die is 
opgebouwd op de beleidsterreinen jeugdzorg, onderwijs, arbeidsmarkt en participatie kan 
daar waar nodig worden ingezet op belangrijke maatschappelijke Drentse thema’s. De 
beschikbare middelen zetten wij breed, flexibel en vraaggericht in, daarbij richten wij ons 
vooral op Zuidoost Drenthe.  
 
Vanuit een groot maatschappelijk belang, bereikbare en betaalbare zorg in Drenthe, geven wij 
met betrokkenen (gemeenten, zorgaanbieders en verzekeraar) een verdere invulling aan het 
thema zorg vanuit de provinciale kaders van vitaal platteland (demografie), arbeidsmarkt en 
zorgeconomie. We doen dit niet vanuit een wettelijke taak maar vanuit onze agenderende en 
signalerende rol.  

 

 Cultuur 
De nominatie van de Koloniën van Weldadigheid als werelderfgoed is op dit moment voorzien 
in 2018. Begin 2015 neemt het Rijk een beslissing over de volgorde van door Nederland in te 
dienen werelderfgoednominaties. Financiering is in ieder geval nodig tot en met 2018. 
Daarom stellen wij voor  de jaarlijkse Drentse bijdragen (gebiedsontwikkeling Koloniën van 
Weldadigheid en Unesco traject) voort te zetten voor de jaren 2017 en 2018. 
 
Samen met de Vereniging van Drentse gemeenten (VDG) stimuleren wij de samenwerking 
tussen de gemeentelijke kunstencentra en K&C. Dat initiatief heeft geleid tot verregaande 
samenwerkings- c.q. fusieplannen tussen CQ (Emmen e.o.), ICO (Assen e.o.) en K&C om 
cultuureducatie voor jong en oud bereikbaar te houden. Wij willen ons inzetten voor de 
culturele ruggengraat van Drenthe en willen daarmee de culturele infrastructuur in Drenthe 
verbeteren. Samen met evenementen (zie ook IV Economisch Drenthe) moet dit  bijdragen 
aan de ontwikkeling van  publiekstrekkers met een groeiend bereik en een regionale 
toeristische en economische spin-off.   
 

 Herbestemming 
Herbestemming van monumentale en karakteristieke panden is hard nodig. Hiervoor zijn 
gezonde economische dragers nodig die, naast behoud en doorontwikkeling van cultureel 
erfgoed, gunstige effecten hebben op leefbaarheid en werkgelegenheid.  
Acht potentiële herbestemmingsopgaves van monumentaal vastgoed zijn in voorbereiding die 
naar verwachting in 2015 tot uitvoering. Alle werken worden uitgevoerd met inzet van 
leerlingen in een leer-werktraject waarbij  onderzocht wordt of in navolging van de landelijke 
Stichting Herstelling (gericht op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) ook een 
Drentse Herstelling haalbaar is. 
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 Werken aan de Toekomst van Veenhuizen 
Met de ministers van Wonen en Infrastructuur en Milieu zijn afspraken gemaakt over de pilot 
(Rijks)vastgoed Veenhuizen. Deze pilot zorgt  voor een nieuwe impuls voor de ruimtelijk-
economische ontwikkeling in Veenhuizen en voor een goede borging van het beheer van het  
(Rijks)vastgoed wat van belang is voor het Unesco dossier. 
Voor het ontwikkelen van de eerste Groene Gevangenis in Nederland wordt in een netwerk 
van partijen samengewerkt met o.a. de PI Veenhuizen, Staatsbosbeheer, gemeente 
Noordenveld en de Drentse Energie Organisatie. 
 

 Geactualiseerde omgevingsvisie 
Het inspraakproces op de geactualiseerde omgevingsvisie is afgesloten. Naar verwachting 
vindt in juli van 2014 besluitvorming plaats. Wij richten ons nu op de uitwerking waarbij we 
vooral uitnodigen en ruimte scheppen voor nieuwe initiatieven en mogelijkheden. 
Uitgangspunt van de geactualiseerde omgevingsvisie is de goede balans tussen behoud en 
ontwikkeling.  

 
 

III  Groen Drenthe 
 
Investeren en versnellen 
 
In Drenthe is de natuur van grote waarde, die verder strekt dan de aanwezigheid van unieke planten- 
en diersoorten. Bij het beheer en de ontwikkeling van de Drentse natuur wordt de verbinding gelegd 
met andere beleidsterreinen in Drenthe zoals recreatie en toerisme. Fietsen naar en door 
natuurgebieden heeft daarbij bijzondere aandacht. We investeren, structureel en daarnaast eenmalig 
via de uit te voeren inrichtingsmaatregelen, in de Drentse natuur ook om  de leefbaarheid te 
verbeteren en de werkgelegenheid in onder meer de vrijetijdseconomie te vergroten. Deze 
kwaliteitsimpuls willen wij oppakken met de gemeenten, de terreinbeherende organisaties en het 
Recreatieschap. 
 
Icoonprojecten 
Wij investeren in water en natuur in de vier Icoonprojecten Drents Friese Wold, Bargerveen, Hunze en 
Reest. De uitvoering ligt op schema. In 2013 ontvingen we een eenmalige rijksbijdrage van € 19,5 
miljoen. In 2017 zijn de projecten afgerond. De versnelde uitvoering is een eenmalige impuls in de 
werkgelegenheid. Daarmee leveren we een forse bijdrage aan het Nationaal Natuurnetwerk (NNN). 
Bovendien is de versnelde uitvoering een eenmalige impuls in de werkgelegenheid. Het Rijk neemt 
overigens het overgrote deel van de financiering voor haar rekening. 
 
Nationaal Natuurnetwerk (NNN) 
Het nationaal natuurnetwerk staat en is financieel gedekt. Door toedoen van het Rijk geldt dat echter 
nog niet voor openluchtrecreatie, landschapsbeheer en het agrarisch natuurbeheer. We zien onze 
verantwoordelijkheid. Daarom gaan we graag in gesprek met de partners in deze gebieden.  
Voor de recreatieve beheertaken willen we  financiële afspraken maken met de gemeenten en het 
Recreatieschap. Voor het agrarisch natuurbeheer en het landschapsbeheer is met het verbreed 
Markeplan van LTO Noord, de Agrarische natuurverenigingen, Boerennatuur en de terreinbeherende 
organisaties een kansrijk initiatief gestart. In de pilotgebieden Veenkoloniën, de Drentsche Aa en Zuid-
West Drenthe onderzoeken zij hoe het agrarisch natuurbeheer effectiever en efficiënter kan worden 
georganiseerd. De uitkomsten zijn belangrijk voor de nieuwe opzet van het agrarisch natuurbeheer. 
Deze opzet ontwikkelen wij in samenwerking met de andere provincies en het ministerie van EZ. De 
nieuwe aanpak krijgt zijn beslag per 1 januari 2016.  
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 Integrale visie op duurzame innovatieve landbouw in Drenthe  
De landbouwsector is belangrijk voor Drenthe. In lijn met de verduurzaming van het Europese 
landbouwbeleid stimuleren we de sector om verder te verduurzamen. Daartoe stellen we deze 
zomer onder meer de integrale visie op duurzame landbouw in Drenthe vast. Deze sluit aan 
bij de ontwikkelingen in de landbouwketen en de biobased economy. Ook is deze visie de 
grondslag voor de uitvoeringsprogramma’s van het POP III. 

 

 Decentralisatie Natuur  
Sinds 1 januari 2014 zijn wij volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van het natuurbeleid. 
Het Rijk heeft haar natuurtaken overgedragen met een budget voor onder meer natuurbeheer, 
de ontwikkelopgave nieuwe natuur en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). We 
hebben in het Natuurakkoord en het Natuurpact afspraken gemaakt met het Rijk over de 
minimale inzet van provinciale middelen en de doelen waarvoor wij de gedecentraliseerde 
middelen inzetten. De financiële vertaling van de afspraken hebben wij verwerkt in deze 
Voorjaarsnota. De nadere toelichting op de afspraken en het effect op het grondbeheer vindt u 
in het statenstuk dat wij u parallel aan de Voorjaarsnota 2014 sturen. 
De beleidsmatige verantwoording van ons natuurbeleid vindt u terug in de Natuurvisie (zomer 
2014) en het in voorbereiding zijnde Flora- en faunabeleidsplan (herfst 2014).  

 

 Realisatiestrategie Platteland  
De Realisatiestrategie Platteland richt zich op het uitvoeren van de Natuurvisie, de 
Beekdalenvisie en de plattelandsdoelen landbouwstructuurverbetering, Nationale Parken,  
landschap en schaapskuddes. De grootste opgave is de ontwikkelopgave van het Nationaal 
Natuurnetwerk (NNN),  het beheer van het NNN en de uitvoering van de PAS-maatregelen in 
de Natura2000 gebieden. Deze zomer presenteren wij de Realisatiestrategie Platteland 
tegelijkertijd met de Natuurvisie. Voor de financiering doen we ook een beroep op de 
Groenmanifestpartners: de waterschappen, de terreinbeheerders en de particuliere 
grondeigenaren. 
 

 De Drentse wateropgave 
Vanuit onze verantwoordelijkheid voor het grondwater, de zoetwatervoorziening voor de 
landbouw en de waterhuishouding voor natuur gaan wij door met het cofinancieren van de 
natuur- en wateropgave. De eerste verantwoordelijkheid voor de wateropgave ligt bij de 
waterschappen. Voor de natuuropgave ligt deze uiteraard bij ons. Wij zetten voor de landbouw 
in op het optimaliseren van de bestaande wateraanvoer en grotere zelfvoorzienendheid. In de 
pilots ter uitwerking van onze beekdalenvisie onderzoeken wij of water vasthouden bijdraagt 
aan de zoetwatervoorziening. Met de waterschappen herstellen wij de hydrologische condities 
voor de Natura2000 gebieden. Bij de inrichting van het NNN vullen wij met de waterschappen 
waar mogelijk ook de noodzakelijke Kader Richtlijn Water (KRW) maatregelen in. We 
koppelen de water- en natuuropgaven, zodat we de beschikbare middelen optimaal kunnen 
inzetten voor cofinanciering van het Deltafonds, EU-middelen en middelen van onder meer de 
waterschappen. Met de andere partijen in de regio bereiden wij een bod (inclusief regionale 
cofinanciering) voor aan het Rijk om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het 
Deltafonds.  
Sensorsysteemtechnologie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het optimaliseren van het 
waterbeheer. Wij nemen daarom de regie in het stimuleren van de ontwikkeling en toepassing 
van deze technologie in het watersysteem en de waterketen. 
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Investeren en versnellen 
 
Energie 
Duurzame energie is voor Drenthe een centraal beleidsthema. Daarbij komt een veelheid van 
beleidsinitiatieven bij elkaar. Vanuit een gemeenschappelijk gedragen visie en strategie werken wij 
aan de verduurzaming van onze energieproductie. Op deze manier draagt de energieproductie bij aan 
innovatie, economische ontwikkeling en leefbaarheid. Waar wij in het verleden vooral werkten met 
directe subsidies van projecten, willen wij steeds meer toe naar het revolverend financieren van 
initiatieven die in de markt rendabel kunnen zijn.  
 
Energieagenda Noord-Nederland SWITCH 
Om als eerste in de rij te staan om dé energieregio van Nederland te worden, hebben wij de 
Energieagenda Noord-Nederland SWITCH opgesteld. Hierin is de verbinding gelegd met thema's als 
ruimtelijke ordening, krimp en economische ontwikkeling. De agenda moet leiden tot een versnelde 
uitvoering van de energie-activiteiten van overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Met ons 
Energieprogramma 2012-2015 geven wij uitvoering aan SWITCH. 
 
Realiseren visie en energiestrategie 
Onze energiestrategie is gereed en wij vullen deze nu in met een dialoog met al onze partners. Wij 
kunnen de energietransitie in onze provincie alleen bereiken met een grote betrokkenheid van de 
partners in ons gebied. Alleen als de vraag door burgers, MKB-ers, maatschappelijke organisaties en 
kennisinstellingen wordt geformuleerd en de oplossing ook daar bedacht wordt, zal een transitie naar 
duurzame energie effectief zijn. Hier zetten wij het komende jaar verder op in. 
 
Vergroten van de productie van hernieuwbare energie en gebruik van zonnestroom 
Als belangrijk onderdeel van onze energiestrategie gaan we ook het komende jaar door met het 
stimuleren van de productie van hernieuwbare energie. Het gaat daarbij om het benutten van de 
potentie van de hernieuwbare energiebronnen zon, wind, biomassa en bodem. Via de campagne ‘Zon 
zoekt Drent’ en de zonnelening stimuleren we burgers om zelf zonnestroom op te wekken. Aan het 
eind van 2014 besluiten wij over een vervolg op de zonnelening. We onderzoeken daarbij ook de 
mogelijkheden voor overheidsgebouwen. Ook nodigen wij partijen uit om te komen tot grondgebonden 
opwekking van zonne-energie, waarbij onze rol is om te beoordelen of dit in het ruimtelijk kader past.  
 

 Investeren in duurzaamheid 
Het realiseren van de taakstelling van 285,5 MW windenergie betekent een forse ingreep voor 
de oostelijke Veenkoloniën. Zowel voor de bevolking als voor het landschap. We willen dit 
gebied dan ook voorop laten lopen bij het ontwikkelen van andere vormen van groene 
energieproductie en aansluiten  bij de plaatselijke initiatieven van dorpscoöperaties en 
woningbouwcorporaties. Het plan Veenenergie biedt goede handvatten voor zowel het 
besparen als opwekken van energie. 
 
Het afgelopen jaar hebben de provincies prestatieafspraken gemaakt met het Rijk over 
windenergie. Ook hebben we ons met veertig partijen uit de sectoren onderwijs, bedrijfsleven 
en overheid verbonden aan het Nationaal Energieakkoord. Dit draagt bij aan het realiseren 
van 16% duurzame energie in 2023. In dit kader voeren wij onze eigen Drentse 
Energiestrategie en het Energieprogramma 2012-2015 uit.  

  



10 

We ondersteunen een aantal initiatieven, die we bij voorkeur revolverend financieren. Voor 
onze provincie zien wij grote kansen voor Groen Gas, zonne-energie en energiebesparing. 
Inwoners en bedrijven weten ‘Slim wonen met energie’ inmiddels goed te vinden. Ook richten 
we ons op de productiesector (landbouw en industrie) en duurzame mobiliteit. 
Tot het einde van het Energieprogramma 2012-2015 willen wij nog minimaal 10 ‘Green Deals’ 
sluiten. Komend jaar is een besluit nodig over het vervolg van het programma. 
 

 Duurzame Dates  
Samen met het Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid (IVN) organiseren wij de 
jaarlijkse ‘Duurzame Dates’ dag. Zo versterken wij groen ondernemerschap en het Drentse 
netwerk van duurzame innovatieve ondernemers. De belangrijkste elementen zijn: advies over 
duurzaam ondernemen, de prijsvraag voor de duurzaamste ondernemer en informatie- en 
kennisuitwisseling.            

 
 

IV Economisch Drenthe  
 
Investeren en versnellen 
 
Drents industrieplan  
Wij zetten in op versterking van de werkgelegenheid door ons te richten op het brede MKB en een 
aantal kansrijke sectoren zoals BBE, (vezel-)chemie, agrofood, medische technologie, energie en 
sensorsysteemtechnologie. Een extra accent leggen we op de maakindustrie: energie, chemie en 
medische technologie waarbij we de verbinding leggen met Eemsdelta en Zwolle. 
 
Drents projectenbureau 
Met het Drents projectenbureau willen wij stimuleren, verbinden en meer dynamiek teweeg brengen. 
Dit doen wij door diverse partijen en stakeholders te stimuleren concrete projecten uit te voeren die 
leiden tot meer werkgelegenheid. 
 
TOP-regeling voor stimulering MKB   
Om de innovatie in het MKB te stimuleren dragen wij bij aan  broedplaatsen voor MKB-ers. Daarbij 
richten wij drie fysieke locaties op in Emmen, Hoogeveen en Assen. Deze fungeren ook als steunpunt 
voor ondernemersvragen. De TOP-regeling  richt zich op zowel starters, ZZP’ers als het reguliere 
MKB. Wordt de regeling een succes dan zal aanvullende financiering nodig zijn voor het ondersteunen 
van de infrastructuur. 
 
Rode-loperbeleid  
Met het Rode-loperbeleid willen we bedrijven naar Drenthe halen. Door een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat kunnen we de bestaande bedrijven behouden en nieuwe bedrijven aantrekken. Ook 
hier vinden we de aansluiting met starters en ZZP’ers. 
 
Biobased economy (BBE), Agribusiness en Coci 
De belangrijkste BBE pijlers voor Drenthe zijn chemie, tuinbouw en agribusiness en de interactie 
hiertussen. Ons doel is extra arbeidsplaatsen in de chemiesector en een breder en hoogwaardiger 
opleidingsaanbod creëren.  
Aansluitend bij de Agro Agenda Noord Nederland en gericht op het versnellen van de agribusiness, 
ontwikkelen we met de andere belanghebbende partijen vier extra business development projecten op 
het snijvlak van de land- en tuinbouw, chemie, farmacie, food en energie.  
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Het chemiecluster in Emmen heeft sinds november 2013 de COCI status. Daarmee is het cluster 
naast Chemelot, de Zuidwest Delta en Plant One in het Rijnmondgebied één van de toplocaties van 
‘chemisch Nederland’. De provincie investeert (samen met de gemeente Emmen) in scholing en 
research, business development en profilering van de sector via een communicatieprogramma.  
 
Betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt 
De Versnellingsagenda 2.0 in 2013 heeft 421 succesvolle werktoeleidingstrajecten opgeleverd. Voor 
2014 verwachten we een effect van 60 tot 80 trajecten. 
 
 

 Grensoverschrijdende arbeidsmarkt 
Onze ambitie is de totstandkoming van een arbeidsmarkt Duitsland-Drenthe. Er is een 
onderscheid tussen de arbeidsmarkt in Nederland en Duitsland. Een betere match tussen het 
overschot in het Nederlandse aanbod en de grote vraag in het naburige Duitsland naar 
personeel is belangrijk voor de economische ontwikkeling. Bij het ontwikkelen van een 
arbeidsmarktregio Duitsland-Drenthe zetten wij in op een vacaturemarkt waarin het gaat om 
het bemiddelen van vaklieden van Nederland naar Duitsland en andersom. 

 

 Techniekpact Noord-Nederland 
Bij het Techniekpact Noord-Nederland hebben we een leidende rol. Samen met ondernemers 
en onderwijs in de techniek werken we op de schaal van Noord-Nederland samen aan een 
aantrekkelijke technieksector met goed opgeleide werknemers. Met de Drentse invulling van 
het Techniekpact sorteren wij voor op de verwachte tekorten in de technieksector op de 
middellange termijn. Daarbij maken wij slim gebruik van bestaande brancheafspraken in de 
sectorplannen. 
 

 Breedband 
Verbinden, versnellen, delen, slim (samen)werken en doen, dat is ons motto voor de 
breedband aanpak in Drenthe. Hoogwaardige, toekomstvaste en open breedbandnetwerken 
(Next Generation Access -NGA- netwerken) zijn van groeiend belang voor de economie, 
leefbaarheid, veiligheid en zorg in Drenthe. Wij gaan uit van de kracht van Drenthe. Er zijn 
veel breedbandinitiatieven van bewoners-/belangengroepen die het heft in eigen handen 
willen nemen. Het gaat hierbij om het voorkomen van een tweedeling tussen voor de markt 
rendabele en onrendabele gebieden. Deze bottom-up aanpak faciliteren wij met de inzet van 
de kwartiermaker breedband en de lancering van het online breedbandplatform 
www.verbinddrenthe.nl. Daarnaast werken wij aan een NGA-initiatievenregeling voor 
procesondersteuning. Samen met gemeenten, marktpartijen en breedbandinitiatieven gaan wij 
de inzet  van revolverende financiële instrumenten onderzoeken.  
 

 Evenementen  
Voor de periode 2015-2020 willen we meer economische en maatschappelijke impact 
genereren met evenementen op het gebied van sport en cultuur. Wij stellen hiervoor alvast 
extra middelen ter beschikking voor 2014 en 2015. 
Hiervoor faciliteren en subsidiëren wij structurele en incidentele (top)sportevenementen met 
bovenregionale uitstraling en een economische spin-off. Wij vragen gemeenten om de lokale 
of subregionale sportevenementen te faciliteren.  
Enkele grotere culturele evenementen  zijn in voorbereiding waarbij de provincie als 
initiatiefnemer en/of als subsidiënt fungeert. Wij noemen het PauperParadijs door 
muziektheater Veenhuizen dat gaat plaatsvinden in 2015.  
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3. Financieel perspectief 2014 - 2018 
 
 
3.1. Inleiding 
 

De afgelopen jaren zijn wij bij ons financieel beleid uitgegaan van een situatie waarin wij voor 
de jaren 2015 en verder oplopende tekorten verwachten. Beleidsinhoudelijk hebben wij onze 
prioriteiten neergezet en op basis daarvan keuzes gemaakt.  
De actuele situatie wordt nog steeds gekenmerkt door een financieel perspectief dat voor de 
korte termijn – vanaf nu tot en met 2015 – geen problemen kent, maar dat bij ongewijzigde 
aannames structurele tekorten vertoont. Daarbij is het op de korte termijn wel mogelijk om 
incidentele middelen voor incidentele intensiveringen in te zetten; die financiële ruimte is 
aanwezig. 
Tot dusverre hebben de berichten over voorgenomen bezuinigingen door het Rijk ertoe geleid 
dat wij ons genoodzaakt voelden een zeer behoedzame financiële koers te varen. De recente 
ontwikkelingen kenmerken zich door een voorzichtig economisch herstel en de boodschap 
van het kabinet, dat de komende jaren geen aanvullende bezuinigingen noodzakelijk zullen 
zijn. In deze Voorjaarsnota 2014 wordt daarom gewerkt met een op onderdelen aangepast 
financieel perspectief, waarbij wij uitgaan van een goed evenwicht tussen behoedzaamheid en 
realiteit. 

 
 
3.2. Financieel kader 
 
Voor het financieel beleid van de provincie hanteren wij als uitgangspunt dat dit binnen de wettelijke 
kaders moet blijven en dat het op een realistische wijze moet inspelen op de ontwikkelingen die zich 
naar het zich laat aanzien voordoen. Daarnaast hanteren wij eigen aanvullende kaders: 
− Begrotingstekorten moeten worden opgevangen binnen de exploitatie. Voorzienbare tekorten 

worden niet gedekt door onttrekkingen uit de algemene reserve 
− Aan overheveling van budgetten tussen jaren worden stringente voorwaarden gesteld  
− Voor het instellen van een reserve geldt als norm, dat er sprake moet zijn van langjarige en voor 

het uitgavenritme moeilijk te voorspellen uitgaven. In elk ander geval wordt niet gewerkt met een 
reserve.  

Voor de raming van de algemene uitkering uit het provinciefonds hanteren wij het volgende kader: 
− Voor de ramingen van de provinciale inkomsten, met name de algemene uitkering uit het 

provinciefonds geldt als uitgangspunt dat in een situatie van bezuinigingen niet uitgegaan wordt 
van een groei van de algemene uitkering. In een situatie waarin de vooruitzichten positiever zijn, 
kan bij het financieel beleid voor een nog steeds voorzichtige, maar iets minder risicomijdende 
aanpak worden gekozen. Bij een gunstige economische ontwikkeling worden de accressen in de 
circulaires provinciefonds gevolgd en als basis voor onze ramingen gebruikt. 

De huidige kaders zullen mede naar aanleiding van de komende decentralisaties en in lijn met de 
ontwikkeling van onze beleidsrol verder worden doorontwikkeld voor werken met een meer 
programmatische opzet. 
 
 
3.3. Herijking van het financieel perspectief 
 

In financieel opzicht wordt een herijking van het financieel perspectief voorgesteld, waarbij 
verwachtingen nog eens tegen het licht zijn gehouden. Het financieel perspectief ziet er na de 
nodige correcties en bijstellingen als volgt uit:  
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(bedragen in €)

2014 2015 2016 2017 2018

Uitgangspositie
Eindstand Begroting 2014 na 
wijziging (excl. stelpost 
bezuinigingen)

5.444.395 343.106 -6.979.201 -6.820.858 -6.820.858

Resultaat eerste 
bestuursrapportage 2014

96.851 -26.491 -86.251 -72.555 -72.555

Subtotaal uitgangspositie 5.541.246 316.615 -7.065.452 -6.893.413 -6.893.413

Herijking lasten en baten
Bijstelling algemene uitkering 
provinciefonds

0 899.503 2.100.000 2.100.000 2.100.000

Bijstelling opcenten Motorrijtuigen-
belasting

97.323 421.000 671.000 876.000 700.000

Resultaat interne doorlichting 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Herberekening salarissen 0 -1.889.492 -362.023 -364.533 -375.974
Indexering subsidies instellingen pm pm pm pm pm
Kapitaallasten pm pm pm pm pm
Aanpassing rente pm pm pm pm pm
Correcties 2017 -2018 0 0 0 0 pm
Herberekening IBOI RSP reserve -75.867 -76.626 -77.392 -78.166 23.703
Gevolgen verkoop Attero 3.400.000 -171.000 -171.000 -171.000 -171.000
Extra uitname jeugdzorg 0 pm 0 0 0
Totaal herijking 3.921.456 -316.615 2.660.585 2.862.301 2.776.729

Subtotaal na herijking 9.462.702 0 -4.404.867 -4.031.112 -4.116.684

Inpassing decentralisatie 
Natuur

Bijstelling algemene uitkering 
provinciefonds decentralisatie 
uitkering Natuur

9.250.000 9.250.000 35.850.000 35.850.000 22.550.000

Onttrekking reserve europese 
cofinanciering

1.212.500 1.212.500 0 0 0

Nog te dekken bedrag 0 0 1.212.500 1.212.500 1.212.500

Ontwikkelopgave -387.700 -387.700 -26.998.900 -26.998.900 -13.693.300
PAS -7.599.400 -7.599.400 -7.599.400 -7.599.400 -7.599.400
Beheer -482.600 -482.600 -482.600 -482.600 -482.600
IPO Uitvoeringsorganisatie Bij12 -1.764.500 -1.764.500 -1.764.500 -1.764.500 -1.764.500
Uitvoering natuurwet -222.400 -222.400 -222.400 -222.400 -222.400
Overig -5.900 -5.900 5.300 5.300 -300
Saldo inpassing 0 0 0 0 0

Intensiveringen 
Inzet stedelijke problematiek -2.700.000 0 0 0 0
Fietsveiligheid -500.000 0 0 0 0
Evenementen sport en cultuur -500.000 0 0 0 0

Bestemming rekeningresultaat 
2013 (bijdrage van Algemene 
reserve)

3.700.000 0 0 0 0

Totaal intensiveringen 0 0 0 0 0

Subtotaal na intensiveringen 9.462.702 0 -4.404.867 -4.031.112 -4.116.684

Financieel perspectief 2014-2018 
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Bij dit financieel perspectief hoort het volgende overzicht van het verloop van de algemene 
reserve: 

 
Op het financieel perspectief wordt de volgende technische toelichting gegeven: 
− Bijstelling algemene uitkering provinciefonds 

Voor een aangepast uitgangspunt voor de Voorjaarsnota 2014 wordt uitgegaan van de 
helft van het effect van de in de september- en decembercirculaire geraamde accressen. 
Daarbij hebben we aandacht voor onzekerheden over het daadwerkelijk optreden van 
door het Rijk becijferde accressen, de invulling van openstaande rijksbezuinigingen en de 
onderuitputting van het BTW compensatiefonds.  

− Bijstelling raming opcenten op de Motorrijtuigenbelasting (MRB) 
Voor de opbrengst van de opcenten op de MRB zijn de uitgangspunten geactualiseerd.  

− Resultaat interne doorlichting 
Op basis van een analyse van de toereikendheid van diverse budgetten gedurende 
meerdere jaren hebben wij geconcludeerd dat er met ingang van 2014 een vrijval van 
structureel ruim € 500.000,-- gerealiseerd kan worden, voortkomend uit het naar beneden 
bijstellen van een reeks van kleinere budgetten. Hierbij gaat het grotendeels om 
budgetten voor de interne organisatie. 

− Herberekening salarissen 
Met ingang van 1 januari 2015 zal in de provincies een Individueel Keuzebudget (IKB) 
worden ingevoerd. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan een Cao-afspraak. In dit 
verband worden de personeelslasten in 2015 éénmalig verhoogd. Naar verwachting zal 
door de afspraak om het bovenwettelijk vakantieverlof te laten vervallen de loonsom met 
ongeveer 1% stijgen. 

− Aanpassing indexering subsidies, kapitaallasten en rente 
Een aantal aanpassingen in het financieel perspectief kan nog niet worden gemaakt, 
omdat de daarvoor benodigde gegevens pas op een later tijdstip van het jaar beschikbaar 
komen. Voor de berekening van de rentetoerekening aan de RSP-reserve wordt gebruik 
gemaakt van de rentevoet volgens de IBOI. De bijstelling betreft de cijfers op basis van de 
actuele IBOI. 

− Correcties 2017-2018 
Voor de ramingen voor het jaar 2018 moeten enige technische correcties worden 
aangebracht om de juiste ramingen in het financieel perspectief op te nemen. Daarbij gaat 
het vooral om het niet verder ramen van in 2017 aflopende budgetten. 

− Opbrengst verkoop Attero 
In het financieel perspectief zijn de voorlopige verwachte financiële effecten opgenomen 
van de verkoop van de aandelen van de provincie in Attero Holding NV. Daarbij wordt 
vooralsnog de opbrengst van de verkoop als een incidentele bate in 2014 geraamd; per 
saldo wordt de huidige raming van het te verwachten dividend van Attero afgeraamd. De 
definitieve ramingen worden meegenomen in de 1e Financiële actualisatie over 2014 en in 
de Begroting 2015.  

050001 Reserve voor algemene doeleinden

Verloop 2014 2015 2016 2017 2018

Saldo aanvang jaar (1) 10.915.016 16.524.924 16.841.539 16.841.539 16.841.539

Begrote onttrekking (2) 0 0 0 0 0

Begrote toevoeging (3) 5.444.395 343.106 0 0 0

Bestemming resultaat 2013 (4) 3.768.662 0 0 0 0

Resultaat 1e bestuursrapportage (5) 96.851 -26.491 0 0 0

Onttrekking voorjaarsnota 2014 (6) -3.700.000 0 0 0 0

Saldo einde jaar (1-2+3+4+5+6) 16.524.924 16.841.539 16.841.539 16.841.539 16.841.539
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 Risico vervroegde uitname provinciefonds in 2015 i.v.m. frictiekosten Jeugdzorg 
Het rijk heeft besloten om het beleidsterrein van de Provinciale jeugdzorg per 2015 te 
decentraliseren naar gemeenten. Als gevolg van deze decentralisatie dreigen er 
frictiekosten te ontstaan bij jeugdzorgaanbieders die per 2015 niet of niet volledig worden 
ingekocht door gemeenten. Het risico bestaat dat het Rijk een vervroegde uitname gaat 
doen uit het provinciefonds van 90 miljoen (2015 i.p.v. het afgesproken jaar 2016.) Het 
gaat hierbij voor Drenthe om een niet begroot nadeel van maximaal € 2,6 miljoen.  
 

Inpassing decentralisatie Natuur 
Zoals aangekondigd in onze brief over het Natuurpact van eind 2013, hebben wij de financiële 
vertaling van de afspraken rond de decentralisatie van het natuurbeleid verwerkt in deze 
Voorjaarsnota. Daarmee is nu op hoofdlijnen inzichtelijk welke middelen bestemd zijn voor de 
met het Rijk afgesproken doelen op het gebied van natuurbeheer, de ontwikkelopgave nieuwe 
natuur en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), voor de uitvoerende natuurtaken door 
de interprovinciale uitvoeringsorganisatie BIJ en voor de uitvoering van de 
Natuurbeschermingswet.  
Wij werken de nadere toelichting op de vertaling van de afspraken en het effect op het 
grondbeheer uit in de brief die wij u parallel aan de Voorjaarsnota 2014 zullen sturen. 
Tussen de benodigde en beschikbare middelen resteert nog een rekenkundig tekort van € 1,2 
miljoen per jaar. Dit wordt in de jaren 2014 en 2015 opgelost door een onttrekking aan de 
verwachte restantruimte in de ILG-reserve (uitfinanciering). Indien nodig vindt voorfinanciering 
voor de cofinanciering van agrarisch natuurbeheer plaats uit de Reserve cofinanciering 
Europa. De komende tijd wordt benut voor het vinden van een structurele oplossing. 

 
Effecten inpassing decentralisaties in provinciefonds 
Bij het Rijk leeft het voornemen om alle decentralisatie-uitkeringen in te passen in de 
algemene uitkering van het provinciefonds. De wijze waarop dit gebeurt moet nog nader vorm 
krijgen. Daarbij zijn herverdeeleffecten niet uitgesloten. Dit speelt niet alleen bij de 
decentralisatie-uitkering natuur, maar bijvoorbeeld ook voor de BDU. 

 
Intensiveringen 
Voor extra impulsen zetten  wij het rekeningresultaat over het jaar 2013 in. Voor verdere 
incidentele  investeringen kan de incidentele ruimte in het jaar 2014 worden ingezet. Voor het 
huidige en het komende jaar zetten wij aanwezige incidentele middelen in voor concrete 
projecten, die wij in overleg met onze partners samen verder vorm willen geven. Voor de inzet 
van het rekeningresultaat 2013 gaat het hierbij om inzet in stedelijke problematiek van de niet 
RSP gemeenten, een intensivering t.b.v. de fietsveiligheid en evenementen op het gebied van 
sport en cultuur. Ten laste van de reserve Vitaal Platteland intensiveren wij onze inzet op het 
gebied van fietspaden en initiatieven voor leefbaarheid, krimp en duurzame energie. De inzet 
ten laste van ruimte in de Begroting 2014 werken wij op basis van deze Voorjaarsnota nader 
uit in de 2e Bestuursrapportage 2014.  

 
Vrije ruimte voor het nieuwe College 
Er is vrije ruimte voor het nieuwe College als de budgetten voor de prioriteiten uit het 
Collegeprogramma van het huidige College na 2015 worden geschrapt en dus vrijvallen. In de 
Begroting 2014 is een begrote ruimte voor het nieuwe College opgenomen met een 
totaalbedrag van € 5,4 miljoen in 2016 en € 6,8 miljoen in 2017. Voor de cijfermatige 
weergave van de begrote vrije ruimte wordt verwezen naar de Nota van aanbieding bij de 
Begroting 2014.  
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3.4. Maatregelen voor de Begroting 2015 
 

Urgentie van het doorvoeren van bezuinigingen 
We hebben de afgelopen periode een zeer behoedzame financiële koers gevaren. Een 
voorzichtig economisch herstel en de boodschap van het kabinet, dat de komende jaren geen 
aanvullende bezuinigingen noodzakelijk zullen zijn kenmerken de huidige periode. In deze 
Voorjaarsnota 2014 is daarom gewerkt met een op onderdelen aangepast financieel 
perspectief.  
Voorgesteld wordt om voort te gaan met de methodiek waarbij de meerjarenbegroting sluitend 
gemaakt wordt door in de Begroting 2015 een voorziening op te nemen gebaseerd op de 
bezuinigingsscenario’s voor eventuele tekorten in komende jaren. Dit is verantwoord binnen 
het gestelde financiële kader aangezien op basis van de nieuwe aannames (berekend 
volgens het voorgestelde kader) met ingang van 2016 een lager tekort verwacht wordt. 
Daarnaast heeft de provincie een gezonde reservepositie. 
Op dit moment is daarom de urgentie voor een bezuinigingsoperatie in de Meerjarenbegroting 
2015 niet aanwezig. 
Wij kunnen de ontwikkeling van de provinciale inkomsten de komende periode afwachten en 
bij gebleken noodzaak kunnen op basis van de geformuleerde scenario’s en/of op basis van 
aanvullend onderzoek eventueel noodzakelijke bezuinigingen op dat moment besproken 
worden. 
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