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Inleiding  

Door middel van dit Statenstuk wordt de Begroting 2015 inclusief Nota van aanbieding aan uw Staten 
aangeboden.  
 
De Begroting 2015 is opgesteld op basis van een zo actueel mogelijk financieel perspectief. Daarbij is 
nog niet de informatie verwerkt op basis van de Septembercirculaire Provinciefonds 2014. Deze in-
formatie zal meegenomen worden in de 2e Financiële actualisatie 2014.   
De nu voorliggende begroting vertoont over de gehele meerjarige looptijd een structureel duurzaam 
evenwicht. Wij gaan door 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, aan-
gezien op basis van de nieuwe aannames 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. De bezuinigingsscenario's 
worden daarbij achter de hand gehouden en in het voorjaar van 2015 opnieuw geactualiseerd. 

Advies  

1. Kennisnemen van het financiële beeld als geschetst in de Begroting 2015 en de Begroting 2015 
vaststellen, inclusief het financieel perspectief, zoals opgenomen in de Nota van aanbieding.  

2. De lasten en baten in de Begroting 2015 autoriseren in totalen per programma. 
3. Artikel 1 van de Verordening op de heffing van de opcenten op de hoofdsom van de motorrijtui-

genbelasting (MRB) wijzigen in: "Op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting worden in de 
provincie jaarlijks 90,3 opcenten geheven" en artikel 2 van dezelfde verordening wijzigen in: "Deze 
wijziging treedt in werking met ingang van 1 januari 2015". 

4. Het Normenkader 2014 vaststellen naar de stand op 1 juni 2014 en Gedeputeerde Staten (even-
als in 2013) de bevoegdheid geven om wijzigingen in het Normenkader goed te keuren indien  
deze na datum van vaststelling en vóór 31 december 2014 plaatvinden. 

5. Het Controleprotocol 2014 vaststellen. 

Beoogd effect 

Provinciale Staten autoriseren Gedeputeerde Staten voor het jaar 2015 het beleid uit te voeren met de 
daaraan verbonden lasten en baten. 

Argumenten 

1.1. Het financiële perspectief bouwt voort op het perspectief dat opgenomen is in de 1e Financiële 
actualisatie over 2014.  

 
De doorwerking van de 1e Financiële actualisatie 2014 en andere tussentijds opgetreden ontwikkelin-
gen worden meegenomen in de Begroting 2015 en geven een aangepast financieel beeld. Het finan-
cieel beleid van ons college is behoedzaam en solide. Wij rekenen ons niet rijk. Voor eventuele tekor-
ten hebben wij bezuinigingsscenario’s beschikbaar en in de volgende bestuursperiode kan  
gestart kan worden vanuit een gezonde bedrijfsvoering en een begroting die duurzaam in evenwicht 
is. Zie voor verdere details de Nota van aanbieding.  
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2.1.  Autorisatie van de budgetten voor lasten en baten in de Begroting 2015 in totalen per pro-
gramma doet het best recht aan de rol van Provinciale Staten en het principe "besturen op 
hoofdlijnen".  

 
De Begroting 2015 bestaat uit dezelfde tien programma's als de Begroting 2014. Daarbinnen wordt de 
beleidsinformatie gepresenteerd aan de hand van een aantal binnen elk programma afgebakende 
beleidsopgaven. Wij denken op deze wijze vorm te geven aan de wens van uw Staten op een ade-
quaat niveau – per programma – de budgetten te autoriseren op basis van "behapbare" en tevens 
integrale beleidsinformatie per product. De Begroting 2015 is opgezet volgens besluit G-4 van uw 
Staten naar aanleiding van Statenstuk 2012-526, waarbij de uitgangspunten voor de uitwerking van de 
programma's van de Begroting 2014 vastgesteld zijn. 
 
3.1. Het besluit de opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting vast te stellen op 90,3 

komt overeen met de eerder door uw Staten genomen besluiten over de indexering van de 
opcenten op de MRB. 

 
Het tarief voor de opcenten van de MRB wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor Drenthe vindt deze in-
dexering plaats op basis van het vierjarig gemiddelde van het prijsindexcijfer voor de gezinscon-
sumptie. Dit houdt in dat op de hoofdsom van de MRB in de provincie Drenthe met ingang van 2015 
90,3 opcenten worden geheven. Zie overigens ook de paragraaf Lokale heffingen in de Begroting 
2015. 
 
4.1 en  
5.1. Voor de vaststelling van het Normenkader 2014 en het Controleprotocol 2014 kan "meegelift" 

worden met de begrotingsbehandeling, door het Normenkader 2014 en het Controleprotocol 
2014 vast te laten stellen als bijlagen bij en daarmee onderdeel van de Begroting 2015. 

 
Door vaststelling van het Normenkader en het Controleprotocol wordt de reikwijdte van de accoun-
tantscontrole helder en eenduidig aangegeven. Tevens is in de Financiële verordening van de pro-
vincie Drenthe (artikel 5, vierde lid) bepaald dat Gedeputeerde Staten jaarlijks een overzicht van wet- 
en regelgeving ter goedkeuring aan uw Staten voorleggen. Om praktische redenen wordt aan uw  
Staten voorgesteld het Normenkader 2014 nu vast te stellen en ons de bevoegdheid te geven om 
wijzigingen in het Normenkader goed te keuren, indien na de datum van uw vaststelling en vóór 
31 december 2014 wijzigingen plaatsvinden. Het Controleprotocol 2014 wordt eveneens ter vaststel-
ling aangeboden. 

Uitvoering 

Tijdsplanning 
Toezending aan BZK (toezichthouder) op 15 november 2014. 

Financiën 
Zie financieel perspectief in de Nota van aanbieding en verder de Begroting 2015. 

Europese context 
Niet van toepassing. 

Monitoring en evaluatie 
Niet van toepassing. 
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Extern betrokkenen 
Niet van toepassing. 

Communicatie  

Bij de Begroting 2015 behoort een digitale "Begroting in één oogopslag" die door middel van een 

website wordt gepubliceerd. 

 
Bijlagen  
1. Begroting 2015 
2.  Nota van aanbieding bij de Begroting 2015 

 
Ter inzage in kamer C0.39  
Niet van toepassing.  
  
 
 
Assen, 23 september 2014 
Kenmerk: 39/3.4/2014005610 
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
J. Tichelaar, voorzitter 
mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 
 
 
wa/coll. 
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Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de Nota van aanbieding bij de Begroting 2015. 
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Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 23 september 2014, kenmerk 
39/3.4/2014005610; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
1.  kennis te nemen van het financiële beeld als geschetst in de Begroting 2015 en de Begroting 

2015 vast te stellen, inclusief het financieel perspectief, zoals opgenomen in de Nota van aan-
bieding bij de Begroting 2015; 

 
2.  de lasten en baten in de Begroting 2015 te autoriseren in totalen per programma; 
 
3.  artikel 1 van de Verordening op de heffing van de opcenten op de hoofdsom van de motorrijtui-

genbelasting te wijzigen in: "Op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting worden in de pro-
vincie jaarlijks 90,3 opcenten geheven" en artikel 2 van dezelfde verordening te wijzigen in: 
"Deze wijziging treedt in werking met ingang van 1 januari 2015"; 

 
4.  het Normenkader 2014 vast te stellen naar de stand op 1 juni 2014 en Gedeputeerde Staten 

(evenals in 2013) de bevoegdheid te geven om wijzigingen in het Normenkader goed te keuren 
indien deze na datum van vaststelling en vóór 31 december 2014 plaatsvinden; 

 
5.  het Controleprotocol 2014 vast te stellen. 
 
 
Assen, 12 november 2014 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
    , griffier       , voorzitter 
 
 
 
wa/coll
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 Inleiding en leeswijzer

De Begroting 2015 is gereed en wordt ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd. De 
Begroting 2015 is opgesteld op basis van een zo actueel mogelijk financieel perspectief. Daarbij 
is nog niet de informatie verwerkt op basis van de septembercirculaire provinciefonds 2014. 
Deze informatie zal meegenomen worden in de 2e financiële actualisatie 2014.  
De nu voorliggende begroting vertoont over de gehele meerjarige looptijd een structureel 
duurzaam evenwicht. Wij gaan door met de methodiek waarbij de meerjarenbegroting sluitend 
gemaakt wordt door in de Begroting 2015 een voorziening op te nemen gebaseerd op de bezui-
nigingsscenario’s voor eventuele tekorten in komende jaren. Dit is verantwoord binnen het 
gestelde financiële kader aangezien op basis van de nieuwe aannames 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. De bezuinigingsscenario’s worden daarbij achter de hand gehouden en in het 
voorjaar van 2015 opnieuw geactualiseerd.

Hierna beschrijven wij kort de vier onderdelen van de Begroting 2015.

Het programmaplan (beleidsbegroting)
In totaal bestaat het programmaplan van de Begroting 2015 uit 10 programma’s, waarbinnen 
de beleidsinformatie wordt gepresenteerd aan de hand van een aantal binnen elk programma 
afgebakende producten. Wij denken op deze wijze vorm te geven aan de wens van de staten op 
een adequaat niveau – per programma – de budgetten te autoriseren op basis van ‘behapbare’ en 
tevens integrale beleidsinformatie per product. 

De paragrafen (beleidsbegroting)
In de paragrafen behandelen wij onderwerpen die van belang zijn voor het inzicht in de finan-
ciële positie van de provincie. De paragrafen bevatten de beleidsuitgangspunten van beheersma-
tige activiteiten en lokale heffingen en vallen daarom onder de beleidsbegroting. De paragrafen 
betreffen: onderhoud kapitaalgoederen, verbonden partijen, grondbeleid, financiering, bedrijfs-
voering, weerstandsvermogen en lokale heffingen. In de Begroting 2014 is een nieuwe paragraaf 
opgenomen over het beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen. Deze paragraaf is ook in 
de Begroting  2015 opgenomen. 

Het overzicht van lasten en baten (financiële begroting)
Door vaststelling van de Begroting 2015 autoriseren de staten het college tot het doen van 
uitgaven. Gezien het belang van een goed inzicht in de baten en lasten worden de baten en 
lasten per programma weergegeven in een afzonderlijk overzicht. Dit overzicht is integraal, dat 
wil zeggen dat het alle baten en lasten bevat, zoals opgenomen in het programmaplan.

De uiteenzetting van de financiële positie (financiële begroting)
Inzicht in de financiële positie is van belang, mede met het oog op de continuïteit van de 
provincie. Daarom besteden wij afzonderlijk aandacht aan de financiële positie. Dit gebeurt ook 
in een meerjarig perspectief. Speciale aandacht geven wij aan de investeringen, financiering en 
voorzieningen. 

De verschillende – vaste – onderdelen van het programmaplan worden kort toegelicht.
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Missie
Elk programma start met een missie en een inleiding waarin op hoofdlijnen het beleidskader 
wordt weergegeven. De verbinding tussen begroting en Collegeprogramma wordt versterkt 
doordat de missie per programma wordt ontleend aan het Collegeprogramma 2011-2015. 
Op die manier wordt aangegeven hoe het Collegeprogramma verder wordt uitgewerkt naar 
concrete acties.

Inleidende beleidstekst
In de inleidende beleidstekst worden beleidsopgaven per deelprogramma kort toegelicht. 
Verwijzingen naar onderliggende (sectorale) beleidsstukken en relevante moties van PS worden 
expliciet opgenomen. 

Beleidsinformatie per product
Per product bestaat de kern van de beleidsinformatie in het programmaplan uit een beschrijving 
van de beleidsopgaven voor de provincie, de provinciale doelstellingen en de resultaten waardoor 
een bijdrage aan het bereiken van de doelen geleverd wordt. In elk programma wordt beleids-
inhoudelijke informatie verstrekt per “deelprogramma” (product) door middel van tabellen. 
Concreet wordt in de tabellen informatie per beleidsopgave opgenomen over de te bereiken 
beleidsdoelen en resultaten in 2015. Deze informatie is zo SMART mogelijk geformuleerd.

Toelichting
Per product wordt waar dat noodzakelijk en/of wenselijk is nog een nadere toelichting gegeven.

Wat mag het kosten?
Onder het onderdeel “Wat mag het kosten” wordt een meerjarig financieel overzicht 
opgenomen van de lasten en baten. Het overzicht verstrekt daarbij informatie per beleidsop-
gave en per economische categorie (inkoop, subsidies en kapitaallasten). In het overzicht wordt 
een weergave opgenomen van de geplande onttrekkingen en dotaties aan de relevante reserves. 
Nieuwe investeringen worden in de programma’s kort toegelicht.
Per programma(onderdeel) wordt een totaaloverzicht gegeven van de lasten en baten. De 
verstrekte financiële cijfers worden niet alleen verstrekt voor de komende jaren van 2015 tot en 
met 2018, maar daaraan toegevoegd ook cijfers over 2013 en 2014. De apparaatskosten maken in 
hun geheel deel uit van de kosten van het programma Middelen en bedrijfsvoering.

Toelichting op verschillen. Begroting 2014 versus Begroting 2015
De huidige tabellen met verschillen tussen jaren zijn uitgebreid met een cijfermatige weergave 
van de verschillen (oud – nieuw – verschil) en een inhoudelijke toelichting, waarbij wordt terug-
gegrepen op het detailniveau van de informatie in het financiële overzicht.
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 Kerngegevens

A. Sociale structuur
Aantal inwoners (per 1 juni 2014) 488.968
Aantal huishoudens (per 1 januari 2013) 211.902

B. Economische structuur
Arbeidsdeelname bevolking 15-64 jaar (2013)
Netto arbeidsparticipatie (%)       65,6
Beroepsbevolking (x 1.000) 220
Waarvan:
Werkzaam (x 1.000) 202
Werkloos (x 1.000) 18 (8,2%)

Werkgelegenheid (banen >= 12 uur; per 1 april 2013) 
Landbouw, bosbouw en visserij 8.428
Industrie (incl. delfstoffenwinning en nutsbedrijven) 26.643
Bouwnijverheid 12.712
Handel en reparatiebedrijven 29.210
Vervoer en opslag 4.894
Horeca 6.325
Zakelijke diensten 28.156
Overige diensten 64.614
Totaal 180.982

C. Fysieke structuur
Oppervlakte (2013; in km2) 2.680
Oppervlakte cultuurgrond (2013; in ha) 150.131
Woningvoorraad (aantal per 1 januari 2014) 218.025

Wegen (in km, 2013) 518
Fietspaden (in km) 270
Vaarwegen (in km, 2013)  177

D. Financiële kerngegevens begroting 2015 (in euro’s *1000)
Totale lasten voor bestemming resultaat   248.922
Totale baten voor bestemming resultaat  -194.590
Onttrekking aan reserves (saldo)  54.333
Opbrengsten opcenten motorrijtuigenbelasting  53.176
Uitkering provinciefonds (inclusief decentralisatie-uitkeringen)  77.322
Omvang algemene reserves per 31 december 2014   55.879
Omvang bestemmingsreserves per 31 december 2014  289.393
Omvang eigen voorzieningen per 31 december 2014  19.830

Bronnen

Centraal Bureau voor de Statistiek
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I Beleidsbegroting
I.1 Programmaplan
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 Programma 1 
Samenwerkend Drenthe: Bestuur

 Missie

Drenthe is een bestuurskrachtige, zichtbare provincie met een integer bestuur, goede bestuur
lijke verhoudingen en samenwerking tussen de verschillende overheden (en maatschappelijke 
partners), die staat voor haar inwoners en opkomt voor haar belangen in nationaal en inter
nationaal verband.

 Inleiding

In 2015 vindt de implementatie plaats van de aanbevelingen uit de externe evaluatie van de 
onderzoeksfunctie van PS. Centraal hierbij staat de ondersteuning en facilitering van het nemen 
van zogenaamde “geïnformeerde besluiten” door PS. Nieuwe producten zijn onder andere 
factsheets, statenmemo’s en flexnotities, de ondersteuning bij grote projecten en het vernieuwd 
inzetten van het Drents panel. 

Op 18 maart 2015 vinden provinciale verkiezingen plaats. In de eerste maanden van 2015 
besteden we hieraan zowel intern als extern volop aandacht. Binnen dit programma hebben wij 
diverse acties ondergebracht die moeten bijdragen aan het opkomstpercentage; onze inzet is 
minimaal stabilisatie van het percentage uit 2011 (58,7%). 

Ook is 2015 het laatste jaar van het huidige collegeprogramma. Dit programma bevat vier 
inhoudelijke speerpunten. Wij kunnen en willen onze provinciale ambities echter niet alleen 
realiseren. Daarom zetten we de komende jaren onder andere in op goede bestuurlijke verhou-
dingen en samenwerking in Drenthe. Daarnaast hebben rijk, provincies en gemeenten een 
bestuursakkoord gesloten. Hierin zijn afspraken gemaakt over de rollen en taken van de 
verschillende overheden.
Andere belangrijke beleidsdocumenten voor dit programma zijn:

 ▪ Europawerkwijze;
 ▪ Provincie Drenthe Nieuwe Stijl;
 ▪ Amen is geen Amsterdam;
 ▪ Griffieplan 2011-2015;
 ▪ Dienstverleningsconcept provincie Drenthe waaronder kanalenstrategie en kwaliteitshandvest;
 ▪ Beleidskader financieel toezicht op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen provincie 

Drenthe;
 ▪ Beleidsnota en beoordelingskader interbestuurlijk toezicht Drenthe; 
 ▪ Regelingen voor bezwaar en beroep.

Op grond hiervan hebben wij drie beleidsopgaven geformuleerd:
 ▪ Drenthe goed bestuurd: wij zorgen er voor dat de inwoners van Drenthe worden bestuurd 

door een kwalitatief goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar openbaar bestuur, 
met integere bestuurders;

 ▪ Zichtbaar Drenthe: wij willen de zichtbaarheid van de provincie Drenthe als overheidslaag 
vergroten, met als uitgangspunt transparante en begrijpelijke informatie over te voeren of 
gevoerd beleid (verantwoordingsprincipe) en optimalisatie van de informatie-uitwisseling 
tussen provincie en haar doelgroepen;
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 ▪ Goede belangenbehartiging voor Drenthe: wij zorgen voor een goede belangenbehartiging 
van het openbaar bestuur van Drenthe en aansluiting op Rijks- en Europees beleid. 

Al onze activiteiten voor 2015 (en verder) zijn er op gericht om deze drie beleidsopgaven te 
realiseren.

1.1 Drenthe goed bestuurd

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

Doelstelling Resultaat 2015

1. Focus op kerntaken van de provincie Drenthe (PNS+)

Indicator: 

Thematiek binnen onderzoeksprogramma en strategische agenda 

PS (PS).

Versterking van de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en 

controlerende rollen van PS (PS).

2. Het verbeteren van de informatie- en beoordelings-

positie van Provinciale Staten (PS). 

Indicatoren: 

 ▪ Aantal adviezen van statenwerkgroepen, zoals werkgroep 

programmabegroting, DrEUn en werkgroep verbonden 

partijen (PS); 

 ▪ Bezettingsgraad van presentaties voor de Staten over politiek 

actuele onderwerpen (PS); 

 ▪ Bezettingsgraad en actualiteit van de statenontmoetingen 

(PS); 

 ▪ Laten opstellen van: 

1 Oplegnotities over strategische beleids- en planning en 

control documenten; 

2 Politiek-bestuurlijk actuele evaluatie- en panelonderzoeken;

3 Politiek-bestuurlijk actuele statenontmoetingen; 

4 Flexnotities, factsheets en statenmemo’s (PS). 

Versterking van de volksvertegenwoordigende, normstellende en 

controlerende rollen van PS (PS).

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

Doelstelling Resultaat 2015

Beleidsproductie en bedrijfsvoering van de provinciale 

 organisatie is doeltreffend en doelmatig ingericht.

Een of twee 217a PW audits naar doelmatigheid en doeltreffend-

heid van gevoerd beheer en beleid.

Enkele lichte quick scan onderzoeken op basis van actualiteit en 

risico.

Drie ambtelijke en bestuurlijke reacties op Noordelijke Rekenka-

mer (NRK) onderzoeken (krimpbeleid, marketingorganisaties en 

kwaliteit handhaving RUD)

Een betrouwbare provincie (als partner). 80% van de gestelde normen uit het kwaliteitshandvest worden 

nagekomen.
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Doelstelling Resultaat 2015

Een kwalitatief goed werkend en uitvoerend openbaar bestuur 

in Drenthe.

Functionerend openbaar bestuur waaronder veiligheidsregio.

Toekomstbestendig bestuur.

Gemeenten en veiligheidsregio voldoen aan de landelijke 

normen.

Geen meldingen met betrekking tot integriteit van bestuurders.

1.2 Zichtbaar Drenthe

Vergroten van de zichtbaarheid van de provincie Drenthe als overheidslaag door 
 transparante en begrijpelijke informatie

Doelstelling Resultaat 2015

1. Het vergroten van de zichtbaarheid van (het besluit-

vormingsproces van) Provinciale Staten voor de (Drentse) 

samenleving (PS).

Indicatoren: 

 ▪ publieke belangstelling (instellingen, inwoners) voor commis-

sie- en statenvergaderingen (PS)

 ▪ Aantal insprekers bij commissievergaderingen (PS)

 ▪ Bereik sociale media: Twitter en Facebook (PS)

 ▪ Opkomstpercentage Provinciale Statenverkiezingen (PS)

Toegenomen zichtbaarheid van (de eigen rol en positie van) het 

middenbestuur binnen de (Drentse) samenleving (PS). 

2. Het vergroten van de toegankelijkheid (van het besluit-

vormingsproces) van Provinciale Staten voor de (Drentse) 

samenleving (PS).

Indicatoren:

 ▪ Aantal georganiseerde werkbezoeken en op welke beleidster-

reinen (PS)

 ▪ De belangstelling van jongeren voor de op hen gerichte activi-

teiten, zoals jeugddebatten (PS)

 ▪ Bezettingsgraad Gast van de Staten en diversiteit van de 

deelnemers (PS)

Toegenomen toegankelijkheid van het middenbestuur binnen de 

(Drentse) samenleving (PS).

Kwalitatief goede dienstverlening: klantgericht, snel, op maat 

en efficiënt.Indicatoren: Alle informatie op website is goedge-

keurd door eigenaar; Bezoekers waarderen de website met een 

7 of hoger; Het aantal ‘doorklikhandelingen’ op onze website, 

maximaal 4 klikken, en het aantal telefonische doorverbindingen 

zijn beperkt tot een minimum; Een hogere score in een volgend 

klanttevredenheidsonderzoek (KTO). Score 2010: 7,35.

Tevreden relaties.

Optimaal gebruik instrumenten relatiemanagement

Adequate en tijdige afhandeling van klachten, bezwaar- en 

beroepschriften.

Eenduidige informatieverstrekking.

Verbeterpunten provinciebreed klanttevredenheidsonderzoek 

(april 2014, cijfer 7,12, klanttevredenheidscijfer gelijk geble-

ven aan 2010, namelijk 3,82 op een schaal van 5) bepaald en 

geïmplementeerd.

Verbeterpunten uit onderzoek telefonische bereikbaarheid (eind 

2014 gehouden) bepaald en geïmplementeerd.

Plan voor concernthema dienstverlening opgesteld, bestaande 

uit bestaande en nieuwe projecten, en start gemaakt met de 

uitvoering. Daardoor meer sturing op, afstemming tussen en 

samenhang in projecten die aan dienstverlening raken.



14 Samenwerkend Drenthe: Bestuur

Doelstelling Resultaat 2015

De gestarte ketensamenwerking met gemeenten en waterschap-

pen op het gebied van dienstverlening verder uitgebouwd en 

verbreed. Externe oriëntatie op samenwerking met provincies op 

het gebied van dienstverlening.

Geïmplementeerde kanalenstrategie.

Gebruiksvriendelijke en vraaggerichte website met actuele en 

juiste informatie.

Transparante en begrijpelijke informatie voor doelgroepen.Drents 

beleid krijgt voldoende aandacht in de media.Indicatoren: Alle als 

zodanig aangemerkte (voorgenomen) besluiten zijn gepubliceerd.

Efficiënte en duidelijke (vindbare) provinciale publicaties volgens 

wettelijke vereisten.

Media zijn tevreden over de wijze waarop zij worden gevoed met 

informatie vanuit de provincie.

1.3 Goede belangenbehartiging voor Drenthe

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

Doelstelling Resultaat 2015

Optimale beïnvloeding, benutting en uitvoe-

ring van Europees(ese), Interregionale en 

Rijksbeleid(sinstrumenten).Indicatoren: Resultaten op 

Drentse lobbydossiers.

Invloed op en kennis en benutting van Europese, Interregionale en 

Haagse beleidsvorming, subsidies en (financiële) instrumenten.

Herkenbaar, zichtbaar, goed georganiseerd lobbyprofiel.

Versterking Drents profiel internationaal en internationale kennisuitwis-

seling m.b.t. economie, demografie, energie, milieu en plattelandsbeleid.

Drentse samenwerking in Europacommunicatie tussen gemeenten, 

waterschappen en maatschappelijke organisaties.

Drents belang behartigd in SNN en IPO.

Drents beleid en doelstellingen sluiten aan op de inhoud van de operati-

onele programma’s EFRO, INTERREG en POP 2014 – 2020.

Toelichting
Het jaar 2015 is het eerste jaar waarin alle nieuwe Europese programma’s voor de periode 
2014-2020 zijn geopend. Onze inspanningen zijn er op gericht om Drentse doelstellingen met 
deze programma’s mede te financieren.

 Wat mag het kosten?

Product Beleidsopgave Eco. 

Cat.

2013 

Rekening

2014 2015 Verschil 

2014-2015

2016 2017 2018

Lasten Product 1.1. 

Drenthe goed 

bestuurd

Gedeputeerde Staten: Drenthe 

goed bestuurd door een kwalitatief 

goed functionerend, bestuurs-

krachtig en betrouwbaar openbaar 

bestuur met integere bestuurders

Subsidie 2.945 3.100 3.100 0 3.100 3.100 3.100

Inkoop 512.355 867.809 764.547 103.262 257.809 257.809 257.809

Totaal beleidsopgave 515.300 870.909 767.647 103.262 260.909 260.909 260.909
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Product Beleidsopgave Eco. 

Cat.

2013 

Rekening

2014 2015 Verschil 

2014-2015

2016 2017 2018

Provinciale Staten: Drenthe goed 

bestuurd door een kwalitatief goed 

functionerend, bestuurskrachtig 

en betrouwbaar openbaar bestuur 

met integere bestuurders

Subsidie 552.276 581.989 581.989 0 581.989 581.989 581.989

Inkoop 175.270 304.723 304.723 0 304.723 304.723 304.723

Totaal beleidsopgave 727.545 886.712 886.712 0 886.712 886.712 886.712

Totaal product 1.242.845 1.757.621 1.654.359 103.262 1.147.621 1.147.621 1.147.621

Product 1.2. Zicht-

baar Drenthe

Vergroten van de zichtbaarheid 

van de provincie Drenthe als 

overheidslaag door transparante 

en begrijpelijke informatie

Inkoop 477.920 514.488 514.488 0 399.488 399.488 399.488

Totaal beleidsopgave 477.920 514.488 514.488 0 399.488 399.488 399.488

Totaal product 477.920 514.488 514.488 0 399.488 399.488 399.488

Product 1.3. Goede 

belangenbeharti-

ging voor Drenthe

Zorgen voor goede belangenbehar-

tiging van het openbaar bestuur 

van Drenthe en aansluiting op 

Rijks- en Europees beleid

Inkoop 246.774 23.660 23.660 0 23.660 23.660 23.660

Subsidie 883.825 1.241.150 1.241.150 0 1.241.150 1.241.150 1.241.150

Totaal beleidsopgave 1.130.599 1.264.810 1.264.810 0 1.264.810 1.264.810 1.264.810

Totaal product 1.130.599 1.264.810 1.264.810 0 1.264.810 1.264.810 1.264.810

Totaal 2.851.364 3.536.919 3.433.657 103.262 2.811.919 2.811.919 2.811.919

Baten Product 1.1. 

Drenthe goed 

bestuurd

Gedeputeerde Staten: Drenthe 

goed bestuurd door een kwalitatief 

goed functionerend, bestuurs-

krachtig en betrouwbaar openbaar 

bestuur met integere bestuurders

Ontv. 

subsidies

-2.229 -12.000 -12.000 0 -12.000 -12.000 -12.000

Ontv. 

bijdragen

-118 0 0 0 0 0 0

Totaal beleidsopgave -2.348 -12.000 -12.000 0 -12.000 -12.000 -12.000

Totaal product -2.348 -12.000 -12.000 0 -12.000 -12.000 -12.000

Product 1.2. Zicht-

baar Drenthe

Vergroten van de zichtbaarheid 

van de provincie Drenthe als 

overheidslaag door transparante 

en begrijpelijke informatie

Ontv. 

bijdragen

-6.372 -7.640 -7.640 0 -7.640 -7.640 -7.640

Totaal beleidsopgave -6.372 -7.640 -7.640 0 -7.640 -7.640 -7.640

Totaal product -6.372 -7.640 -7.640 0 -7.640 -7.640 -7.640

Totaal -8.720 -19.640 -19.640 0 -19.640 -19.640 -19.640

Totaal programma 2.842.645 3.517.279 3.414.017 103.262 2.792.279 2.792.279 2.792.279

Verrekening resultaat met reserves

Geen reserves

Saldo verrekening met reserves

Totaal na bestemming 2.842.645 3.517.279 3.414.017 103.262 2.792.279 2.792.279 2.792.279
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Verschillen tussen begroting 2014 en 2015

Beleidsopgave Eco. Cat. Verschil Toelichting

Gedeputeerde Staten: Drenthe goed bestuurd door een kwali-

tatief goed functionerend, bestuurskrachtig en betrouwbaar 

openbaar bestuur met integere bestuurders

Inkoop 103.262 Het betreft hier budget inzake de invoering van de RUD. Dat budget wordt 

afgebouwd omdat de frictiekosten inzake de oprichting van de RUD binnen 

de bestaande middelen moeten worden opgevangen. Vanaf 2016 is hier 

helemaal geen budget meer voor opgenomen.

Overige verschillen 0

Totaal van verschillen tussen 2014 en 2015 103.262
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 Programma 2 
Vitaal Drenthe: Mobiliteit

 Missie

De goede bereikbaarheid van Drenthe is een belangrijke concurrentiekracht. De infrastruc
tuur voor de auto is grotendeels op orde. De uitdaging voor de komende periode ligt vooral 
in de verdere verbetering van het openbaar vervoer en de verkeersveiligheid. Het hoofdnet
werk van het openbaar vervoer moet snel en doelmatig kunnen opereren. Het onderliggende 
netwerk openbaar vervoer in het landelijk gebied heeft een belangrijke sociaalmaatschappelijke 
functie. Deze moet goed op de hoofdstructuur zijn afgestemd en op maat worden ingevuld. 
Wij geven voor de periode tot 2015 uitvoering aan de investeringen, zoals vastgelegd in het 
Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2020.

 Inleiding

Een goede bereikbaarheid en veilig aan het verkeer deelnemen gaat ons allemaal aan. Of het 
nu lopend, met de fiets, de auto of het openbaar vervoer is. De provincie is vanuit de planwet 
verkeer en vervoer verantwoordelijk voor de regionale bereikbaarheid en het regionaal 
openbaar vervoer.
We werken hier samen en in co-creatie aan met onze partners. En we doen dat op basis van het 
Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan (PVVP) en het geactualiseerde omgevingsbeleid.
De investeringen die dat vraagt hebben we vastgelegd in het Investeringsprogramma Verkeer 
en Vervoer. Dat programma hebben we in 2010 vastgesteld voor een periode van 10 jaar. Met 
prioriteit voor projecten die een provinciaal belang kennen of een relatie hebben met het 
Regiospecifiek Pakket RSP. De huidige beschikbare middelen lopen tot en met 2015. Dan 
hebben we voor 50 miljoen aan projecten uitgevoerd of deze staan in de planning. Voor de 
periode 2016-2020 actualiseren we het Investeringsprogramma. Het Investeringsprogramma 
Verkeer en Vervoer (IVV) vormt ook de basis voor investeringsafspraken met andere beheerders 
van infrastructuur. Dit geactualiseerde programma mét een dekkingsvoorstel is bij de voorjaars-
nota 2015 beschikbaar.

Nu nog ontvangen wij jaarlijks van het rijk de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU). 
Er zijn plannen deze onder te brengen in het Provinciefonds. Hierover heeft nog geen finale 
besluitvorming plaats gevonden. De BDU besteden we aan de exploitatie van het openbaar 
vervoer, aan de cofinanciering van infrastructurele investeringen en permanente verkeersedu-
catie. De provinciale commissie Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe VVBD geeft jaarlijks een 
afgewogen advies aan ons over het bestedingsvoorstel van die BDU. Dit VVBD heeft ook haar 
doelstellingen voor het terugdringen van het aantal verkeerslachtoffers aangescherpt. Men werkt 
nu aan “Samen richting nul!” Men heeft hiertoe bijvoorbeeld al afgesproken de bijdrage voor de 
permanente verkeerseducatie te continueren tot 2018. 

Met het presenteren van de Fietsnota hebben we onze ambitie om “Drenthe dé fietsprovincie” 
te laten zijn, kenbaar gemaakt. We richten ons daarbij op de vier pijlers: meer mensen op de 
fiets, veilig fietsen, een compleet fietsnetwerk en een aantrekkelijk toeristisch fietsproduct.
Samen met het Recreatieschap en gemeenten werken we aan een goed onderhouden, breed en 
compleet fietsnetwerk. Met oog voor ontbrekende schakels, fietsveiligheid, onderhoudsarme en 
innovatieve materialen en fietsen in natuurgebieden. We zetten middelen uit het Fonds Vitaal 



18 Vitaa l  Drenthe: Mobi l i te i t

Platteland in, aangevuld met een bijdrage uit de BDU. Daarnaast richten we ons op ondermeer 
maatregelen in relatie tot de e-fiets, veilige schoolfietsroutes en de toenemende drukte op de 
fietspaden. In het kader van Beter Benutten 2, een aan de regio Groningen-Assen toegekend 
programma om spitsmijdingen te realiseren, onderzoeken we de mogelijkheid van een snelle 
fietsroute tussen Assen en Groningen.

We kennen voor een goede bereikbaarheid van steden, instellingen en voorzieningen en voor 
de ontsluiting van het landelijk gebied een belangrijke rol toe aan het openbaar vervoer. Ook 
de minister van Infrastructuur en Milieu heeft in de Lange Termijn Spoor agenda (LTSa) haar 
hoge ambities voor het deur tot deurvervoer met het landelijk en regionaal vervoer bevestigd. 
Toch wordt de regio geconfronteerd met forse rijksbezuinigingen. Er is geen indexering van de 
Brede Doel Uitkering BDU terwijl de kosten van het openbaar vervoer elk jaar wel hoger zijn. 
Ook speelt de herverdeling van de bijdragen voor de Studenten OV kaart. Hierdoor moeten de 
ambities van de minister van Infrastructuur en Milieu én van de provincie Drenthe naar beneden 
bijgesteld worden. 
Wij zijn in gesprek met ov-deskundigen om deze negatieve trend (bezuinigen – minder reizigers 
– meer bezuinigen) te doorbreken. Voor de te nemen maatregelen zal financiering gevonden 
moeten worden. Dit is onderdeel van het op te stellen programma van eisen voor de nieuwe 
concessie 2018 – 2028.
Bij de Vechtdallijnen zien we een positieve ontwikkeling op het traject Emmen-Zwolle. 
We investeren dan ook in extra treincapaciteit. In combinatie met de aanleg van een tweede 
spoor ter hoogte van station Emmen-zuid wordt het mogelijk met extra spitstreinen vanuit 
Emmen te rijden.

Tot en met 2016 worden de werkzaamheden aan de N34 en de N391 versneld uitgevoerd. 
Resultaat is dat beide provinciale wegen rondom Emmen worden opgewaardeerd tot volwaar-
dige stroomwegen. De reconstructie aansluiting N34 en ombouw oostelijk deel N391 zijn 
vervroegd. De uitvoering is in voorbereiding en de verbreding van de wegvakken is gerealiseerd. 
Voor de aanleg van de ongelijkvloerse kruisingen lopen de bestemmingsplanprocedures. 
Naast deze grote, vaak meerjarige, projecten willen we samen met gemeenten investeren in een 
aantal meer kleinschalige maatregelen ter plaatse van kruispunten en (fiets)oversteken. Prioriteit 
geven we aan een aantal oversteken in de N375.

Als beheerder van het provinciale wegen- en vaarwegennetwerk, laten wij beheer- en onder-
houdswerkzaamheden uitvoeren om te zorgen voor voldoende kwaliteit en een dagelijkse 
goede en veilige beschikbaarheid van de infrastructuur. Daarnaast nemen wij maatregelen om de 
beschikbaarheid, de doorstroming en de veiligheid ook naar de toekomst toe te kunnen garan-
deren. Onze activiteiten hebben we onder meer vastgelegd in het beleidsplan beheer en onder-
houd wegen. 

De verlichting langs de provinciale wegen is in de afgelopen twee jaar aangepast. Het aantal 
masten is fors gereduceerd omdat wij als beleid hebben gekozen alleen de actiepunten (kruis-
punten, aansluitingen etc.) te verlichten. Hiermee is het aantal lichtpunten met ca. 30 % geredu-
ceerd.
Het verminderen van het energieverbruik, het verlagen van de CO2 uitstoot en niet in de laatste 
plaats het verminderen van de storende verlichting in de omgeving, waren hiervoor de hoofd-
redenen.
Het is nu tijd om ook te gaan kijken naar het moderniseren van de overgebleven verlichting. 
Dit kan betekenen dat lampen vervangen worden door moderne, of het gehele armatuur door 
een  LED armatuur.
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Hiermee worden de eerder omschreven doelen verder doorgevoerd en zal er worden bezuinigd 
op energiekosten en onderhoudskosten.

2.1 Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer)

Ontwikkeling van een concurrerend vestigingsklimaat door optimalisatie van de regionale 
bereikbaarheid

Doelstelling Resultaat 2015

Optimale autobereikbaarheid. Indicatoren: Verbetering reistijd/

doorstroming; Intensiteit/capaciteit verhouding binnen norm. 

Stedelijke centra met auto binnen 20 minuten bereikbaar in een 

straal van circa 15 km en met de fiets binnen 30 minuten bereik-

baar in een straal van 7,5 km.

Verdere uitrol maatregelen N34: realisatie ongelijkvloerse

aansluiting Exloo, voorbereiden aansluitingen Odoorn/Emmen 

Noord (Klijndijk) en Klooster (resultaat: afronden planologische 

procedure)

Verdere uitrol maatregelen N391 in het kader van de versnelling, 

voorbereiden aansluitingen N366/N391, Roswinkel en de aanslui-

ting Emmen West (N34/Rondweg) (resultaat: voorlopig ontwerp).

Verdere uitwerking OV knooppunt de Punt passend in de visie 

GAE, (resultaat: MER procedure).

Realisatie aanpassing Pijlebrug, inclusief ovonde en verbetering 

fietsvoorzieningen Havelte – Meppel.

Maatregelen op diverse provinciale wegen zijn in

voorbereiding dan wel in uitvoering volgens planning

in het PUP 2015. Zie hiervoor ook het in deze begroting

opgenomen investeringsoverzicht.

De optimalisatie van de bereikbaarheid van stedelijke gebieden met een integraal maatre-
gelpakket voor de auto, het openbaar vervoer, de fiets en het goederenvervoer

Doelstelling Resultaat 2015

Fiets

Het gebruik van de fiets stimuleren in zowel stedelijke gebieden 

als tussen stedelijke gebieden en omliggende kernen door 

directe, veilige en comfortabele routes te realiseren. Indicatoren: 

toename fietsintensiteit.

Goederenvervoer

De knelpunten voor het goederenvervoer worden in het kader 

van het verbeteren van de bereikbaarheid opgepakt; Vaarverbin-

dingen met economische kernzones optimaliseren; 

Indicatoren: positieve ontwikkeling goederenoverslag en  

-transport.

Realisatie uitvoeringsprogramma Fietsnota (o.b.v. de beschikbaar 

gestelde middelen voor fietspadonderhoud/fietsveiligheid en 

kwaliteitsverbetering recreatieve fietspaden) (resultaat: realisatie 

van de ingediende projecten).

Realisatie veilige fietsoversteken Brunlaan (fietstunnel), Tynaarlo 

(rotonde) en Nijensleek (oversteek).

Uitwerking uitvoeringsprogramma 2014 – 2017 dryport Emmen 

– Coevorden.

Logistieke agenda Zuid Drenthe(het maken van afspraken met 

o.a. gemeenten over een gezamenlijke inzet voor de logistieke 

sector) is gereed.
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Realisatie van duurzame mobiliteit op maat, waarbij de kracht van de verschillende 
modaliteiten wordt benut

Doelstelling Resultaat 2015

Inzetten van hoogwaardig openbaar vervoer, zowel per spoor als 

over de weg. 

Indicatoren:

 ▪ Verbetering reistijd; 

 ▪ Verbetering bezettingsgraad OV. 

De belangrijke ruimtelijk-economische locaties zijn in de spits, 

met het openbaar vervoer, binnen 30 minuten bereikbaar in een 

straal van 15 kilometer.

Aanbesteding concessies busvervoer Groningen en Drenthe is 

voorbereid met als resultaat een vastgesteld Programma van 

Eisen.

Maatregelen gekoppeld aan de netwerkanalyse Groningen/Assen 

zijn uitgewerkt..

Gedetailleerde uitwerking pendeltrein Groningen – Assen.

Beleid en beleidsnotities i.k.v. wet Luchtvaart en luchtvaart 

algemeen (dit is ook GAE.)

Luchtvaartbeleid, Luchthavenbesluiten en Luchthavenregelin-

gen. Afgifte ontheffingen voor bijvoorbeeld luchtballonnen en 

helivluchten. 

Coördinatie en regie procedures Luchthavenbesluiten Luchthavenbesluiten (regelgeving t.a.v. het gebuik van een 

luchthaven).

Stimulering van ontwikkeling en toepassing innovatieve maatregelen

Doelstelling Resultaat 2015

Capaciteit van het spoor voor goederenvervoer is in 2020 

verviervoudigd ten opzichte van 2002. Optimale benutting van 

het totale netwerk door sturing en geleiding. Indicator: Toename 

toepassing ICT.

Uitvoering maatregelen convenant Beter Benutten. (ITS, fiets en 

mobiliteitsmanagement) is gecontinueerd.

Innovatieve oplossingen op het gebied van bereikbaarheid 

en kleinschalige infrastructurele maatregelen (i.h.k.v. Vitaal 

platteland).

Mogelijkheden verkend voor het innovatief monitoren van 

fietsers ten behoeve van een gerichte investering in fiets-

infrastructuur..

2.2 Verkeersveiligheid

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

Doelstelling Resultaat 2015

Het realiseren van gebiedsgerichte samenwerking tussen 

 provincie, gemeenten en rijk.

Investeringsafspraken met partners, vastgelegd in het PUP 2015.

Waarborgen van de sociale veiligheid in het openbaar vervoer

Doelstelling Resultaat 2015

Het veiligheidsniveau in het openbaar vervoer wordt door 

 reizigers ruim voldoende gewaardeerd.

Minimaal een 8 op de reizigersenquête in het openbaar Vervoer 

(klanten barometer).
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Waarborgen van de Verkeersveiligheid

Doelstelling Resultaat 2015

Verbeteren van de verkeersveiligheid. Indicatoren: Lager aantal 

verkeersslachtoffers; Afname black spots.

Bij onderhoud worden provinciale wegen ingericht volgens de 

richtlijn Essentiële Herkenbaarheidskenmerken (EHK).

Uitvoering van het programma bewustwording (educatie en 

gedrag) weggebruikers op basis van de planning in het PUP 2015.

Samen met de partners in het Verkeer en Vervoerberaad Drenthe 

(VVBD) is onze inzet om het aantal verkeersslachtoffers zoveel 

mogelijk te beperken onder het motto: ‘Samen richting de nul’. 

Basis hiervoor is het strategisch plan verkeersveiligheid Drenthe.

2.3 Wegen

Garanderen van beschikbaarheid en veiligheid van het bestaande provinciale wegennet

Doelstelling Resultaat 2015

De beschikbaarheid van het provinciale wegennet moet op een 

aanvaardbaar niveau zijn.

 ▪ Binnen 1 uur gladheidbestrijding operationeel. 

 ▪ (Minimale) Basis kwaliteit van wegdek, (incl. belijning, bebor-

ding, bebakening, bewegwijzering, verlichting, etc.), wegberm, 

waterafvoer (sloten, duikers, riolering).

 ▪ Calamiteitenorganisatie operationeel binnen 1 uur na de 

melding.

Door het uitvoeren van onderhoud en beheerwerkzaamheden 

wordt de technische kwaliteit (CROW-normen) van het wegennet 

voldoende gegarandeerd

Niet meer dan 5 terechte claims ≤ € 5.000 vanuit het gebruik 

van het wegennet en gebaseerd op het voldoende niveau van 

verhardingen en objecten.

2.4 Vaarwegen

Garanderen beschikbaarheid en veiligheid provinciale vaarwegen

Doelstelling Resultaat 2015

Openingstijden van de vaarwegen conform besluit GS. Openingstijden van de vaarwegen conform besluit GS.

Waarborgen van: Technische kwaliteit van de vaarweg als 

voldoende veilig; Technische kwaliteit van de objecten (sluizen, 

bruggen, ect.) als voldoende veilig; Aanleg van bediening op 

afstand traject Noord Willemskanaal.

Uitvoeren van vervanging en groot onderhoud conform program-

mering.

Waarborgen van een veilig en doelmatig gebruik van de 

provinciale vaarwegen door beroeps en recreatievaart. Niet 

meer dan 5 terechte claims ≤ € 5.000 vanuit het gebruik van het 

provinciale vaarwegennet.

Toelichting
Als beheerder van het provinciale wegen- en vaarwegennetwerk, laten wij beheer- en onder-
houdswerkzaamheden uitvoeren om te zorgen voor voldoende kwaliteit en een dagelijkse 
goede en veilige beschikbaarheid van de infrastructuur. Daarnaast nemen wij maatregelen om de 
beschikbaarheid, de doorstroming en de veiligheid ook naar de toekomst toe te kunnen garan-
deren. Onze activiteiten hebben we onder meer vastgelegd in het beleidsplan beheer en onder-
houd vaarwegen. Vanaf 1994 geldt Overeenkomst DR 1392, die we hebben afgesloten met het 
Rijk en waarin de kostenverrekening voor de vaarweg Meppel de Punt is vastgelegd. 
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Wat mag het kosten?

Product Beleidsopgave Eco. Cat. 2013 

Rekening

2014 2015 Verschil 

2014-2015

2016 2017 2018

Lasten Product 2.1. 

Bereikbaarheid 

(incl openbaar 

vervoer)

De optimalisatie van de bereik-

baarheid van stedelijke gebieden 

met een integraal maatregelpak-

ket voor de auto, het openbaar 

vervoer, de fiets en het goederen-

vervoer.

Inkoop 1.514.568 1.080.000 0 1.080.000 0 0 0

Totaal beleidsopgave 1.514.568 1.080.000 0 1.080.000 0 0 0

Ontwikkeling van een concur-

rerend vestigingsklimaat door 

optimalisatie van de regionale 

bereikbaarheid.

Rente 47.959 0 0 0 0 0 0

Kapitaal-

lasten

8.476.251 8.002.200 9.699.087 -1.696.887 10.858.823 12.988.518 12.423.126

Subsidie 1.900.665 4.500.000 4.118.162 381.838 2.842.000 2.842.000 2.842.000

Inkoop 121.388 6.995.031 5.750.000 1.245.031 0 0 0

Totaal beleidsopgave 10.546.262 19.497.231 19.567.249 -70.018 13.700.823 15.830.518 15.265.126

Realisatie van duurzame mobiliteit 

op maat, waarbij de kracht van de 

verschillende modaliteiten wordt 

benut.

Subsidie 23.452.884 23.271.518 23.336.500 -64.982 23.889.160 24.204.788 24.204.788

Rente 40.314 0 0 0 0 0 0

Totaal beleidsopgave 23.493.198 23.271.518 23.336.500 -64.982 23.889.160 24.204.788 24.204.788

Stimulering van ontwikkeling en 

toepassing innovatieve maatre-

gelen.

Inkoop 0 63.450 63.450 0 63.450 63.450 63.450

Totaal beleidsopgave 0 63.450 63.450 0 63.450 63.450 63.450

Totaal product 35.554.028 43.912.199 42.967.199 945.000 37.653.433 40.098.756 39.533.364

Product 2.2. 

Verkeersveiligheid

De organisatie van samenwerking 

tussen overheden, overheidssecto-

ren, marktpartijen en belangen-

groepen.

Inkoop 156.664 130.327 73.890 56.437 73.890 73.890 73.890

Totaal beleidsopgave 156.664 130.327 73.890 56.437 73.890 73.890 73.890

Waarborgen van de Verkeersvei-

ligheid.

Subsidie 496.563 1.483.369 1.483.369 0 483.369 483.369 483.369

Inkoop 492.468 616.631 716.631 -100.000 716.631 516.631 516.631

Totaal beleidsopgave 989.031 2.100.000 2.200.000 -100.000 1.200.000 1.000.000 1.000.000

Totaal product 1.145.694 2.230.327 2.273.890 -43.563 1.273.890 1.073.890 1.073.890

Product 2.3. 

Wegen

Garanderen van beschikbaarheid 

en veiligheid van het bestaande 

provinciale wegennet

Inkoop 10.979.787 9.683.486 10.515.927 -832.441 10.585.927 10.585.927 10.585.927

Belastin-

gen

136.857 90.756 177.000 -86.244 177.000 177.000 177.000

Kapitaal-

lasten

2.516 118.812 143.537 -24.725 157.250 264.933 258.832

Totaal beleidsopgave 11.119.161 9.893.054 10.836.464 -943.410 10.920.177 11.027.860 11.021.759

Totaal product 11.119.161 9.893.054 10.836.464 -943.410 10.920.177 11.027.860 11.021.759
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Product Beleidsopgave Eco. Cat. 2013 

Rekening

2014 2015 Verschil 

2014-2015

2016 2017 2018

Product 2.4. 

Vaarwegen

Garanderen beschikbaarheid en 

veiligheid provinciale vaarwegen

Belastin-

gen

40.900 46.000 46.000 0 46.000 46.000 46.000

Inkoop 8.347.596 8.143.457 7.546.589 596.868 5.761.589 5.161.589 5.161.589

Kapitaal-

lasten

57.931 165.006 457.576 -292.570 645.479 764.424 774.097

Totaal beleidsopgave 8.446.427 8.354.463 8.050.165 304.298 6.453.068 5.972.013 5.981.686

Totaal product 8.446.427 8.354.463 8.050.165 304.298 6.453.068 5.972.013 5.981.686

Totaal 56.265.311 64.390.043 64.127.718 262.325 56.300.568 58.172.519 57.610.699

Baten Product 2.1. 

Bereikbaarheid 

(incl openbaar 

vervoer)

Ontwikkeling van een concur-

rerend vestigingsklimaat door 

optimalisatie van de regionale 

bereikbaarheid.

Ontv. 

bijdragen

-29.927 -616.434 0 -616.434 0 0 0

Ontv. 

subsidies

-1.870.738 -4.500.000 -4.118.162 -381.838 -2.842.000 -2.842.000 -2.842.000

Totaal beleidsopgave -1.900.665 -5.116.434 -4.118.162 -998.272 -2.842.000 -2.842.000 -2.842.000

Realisatie van duurzame mobiliteit 

op maat, waarbij de kracht van de 

verschillende modaliteiten wordt 

benut.

Ontv. 

subsidies

-23.207.834 -21.781.088 -21.431.670 -349.418 -23.641.930 -23.957.558 -23.957.558

Totaal beleidsopgave -23.207.834 -21.781.088 -21.431.670 -349.418 -23.641.930 -23.957.558 -23.957.558

Totaal product -25.108.499 -26.897.522 -25.549.832 -1.347.690 -26.483.930 -26.799.558 -26.799.558

Product 2.2. 

Verkeersveiligheid

De organisatie van samenwerking 

tussen overheden, overheidssecto-

ren, marktpartijen en belangen-

groepen.

Ontv. 

bijdragen

-4.675 0 0 0 0 0 0

Leges -24.238 -17.500 -17.500 0 -17.500 -17.500 -17.500

Totaal beleidsopgave -28.913 -17.500 -17.500 0 -17.500 -17.500 -17.500

Waarborgen van de Verkeersvei-

ligheid.

Ontv. 

bijdragen

-1.161 0 0 0 0 0 0

Ontv. 

subsidies

-987.870 -1.000.000 -1.500.000 500.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000

Totaal beleidsopgave -989.031 -1.000.000 -1.500.000 500.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000

Totaal product -1.017.944 -1.017.500 -1.517.500 500.000 -1.017.500 -1.017.500 -1.017.500

Product 2.3. 

Wegen

Garanderen van beschikbaarheid 

en veiligheid van het bestaande 

provinciale wegennet

Ontv. 

bijdragen

-219.658 -87.660 -139.000 51.340 -139.000 -139.000 -139.000

Leges -7.944 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000

Totaal beleidsopgave -227.602 -92.660 -144.000 51.340 -144.000 -144.000 -144.000

Totaal product -227.602 -92.660 -144.000 51.340 -144.000 -144.000 -144.000

Product 2.4. 

Vaarwegen

Garanderen beschikbaarheid en 

veiligheid provinciale vaarwegen

Leges -420 -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000

Ontv. 

subsidies

-4.752.312 -4.765.098 -4.603.098 -162.000 -4.603.098 -4.603.098 -4.603.098

Ontv. 

bijdragen

-5.946.773 -1.263.967 -66.095 -1.197.872 -66.095 -66.095 -66.095

Totaal beleidsopgave -10.699.504 -6.030.065 -4.670.193 -1.359.872 -4.670.193 -4.670.193 -4.670.193

Totaal product -10.699.504 -6.030.065 -4.670.193 -1.359.872 -4.670.193 -4.670.193 -4.670.193

Totaal -37.053.548 -34.037.747 -31.881.525 -2.156.222 -32.315.623 -32.631.251 -32.631.251

Totaal programma 19.211.762 30.352.296 32.246.193 -1.893.897 23.984.945 25.541.268 24.979.448
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Verrekening resultaat met reserves

Bijdrage aan reserve Investeringen Verkeer en Vervoer 21.552 726.678 1.040.828 -314.150 0 0 0

Bijdrage aan Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel 1.228.395 0 0 0 0 0 0

Bijdrage van reserve beheer vaarweg Meppel - De Punt -321.660 -1.958.025 -1.190.000 -768.025 -940.000 -340.000 -340.000

Bijdrage van reserve Investeringen verkeer en vervoer 0 0 0 0 -245.237 -2.397.370 -2.013.580

Bijdrage van Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel 0 -277.870 -1.535.000 1.257.130 0 0 0

Bijdrage van reserve vitaal platteland 0 -1.000.000 -500.000 -500.000 0 0 0

Bijdrage van Reserve Stimuleringsfonds Drentse projecten -1.400.000 -1.000.000 0 -1.000.000 0 0 0

Bijdrage van reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswer-

ken N34

-121.387 -6.378.597 -5.750.000 -628.597 0 0 0

Saldo verrekening met reserves -593.100 -9.887.814 -7.934.172 -1.953.642 -1.185.237 -2.737.370 -2.353.580

Totaal na bestemming 18.618.662 20.464.482 24.312.021 -3.847.539 22.799.708 22.803.898 22.625.868

Verschillen tussen begroting 2014 en 2015

Beleidsopgave Eco. Cat. Verschil Toelichting

De optimalisatie van de bereikbaarheid van stedelijke gebieden 

met een integraal maatregelpakket voor de auto, het openbaar 

vervoer, de fiets en het goederenvervoer.

Inkoop 1.080.000 De lasten t.b.v. de aanleg Meppelerdiepschutsluis zijn in 2015 niet meer opgenomen. 

Het betreft incidentele uitgaven t.l.v. een reserve.

Ontwikkeling van een concurrerend vestigingsklimaat door 

optimalisatie van de regionale bereikbaarheid.

Kapitaal-

lasten

-1.696.887 De kapitaallasten van het investeringsprogramma Verkeer en Vervoer zijn in 2015 

hoger, doordat geplande investeringen naar verwachtig in 2014 kunnen worden 

afgerond en er daarom in 2015 gestart wordt met afschrijven. Overigens wordt een 

groot gedeelte van deze kapitaallasten verrekend met de Reserve Verkeer en Vervoer.

Subsidie 381.838 Bijdragen aan het BDU projecten zijn lager in 2015.

Inkoop 1.245.031 De lasten voor het onderhoud en verbeteringswerken van de N34 zijn in 2015 voor 

een lager bedrag opgenomen. Het betreft incidentele uitgaven t.l.v. een reserve.

Realisatie van duurzame mobiliteit op maat, waarbij de kracht van 

de verschillende modaliteiten wordt benut.

Subsidie -64.982 Bijdragen aan het OV-Bureau Groningen-Drenthe en spoor Emmen-Zwolle zijn hoger 

dan in 2014 mede door indexatie.

De organisatie van samenwerking tussen overheden, overheids-

sectoren, marktpartijen en belangengroepen.

Subsidie 56.437 Voor de uitvoering van luchtvaartbeleid is voor na 2014 geen bijdrage van het rijk 

meer opgenomen, daarom is het budget ook niet meer opgenomen.

Waarborgen van de Verkeersveiligheid. Inkoop -100.000 Voor de Intensivering uitvoering fietsnota is in 2015 een bedrag van € 200.000,-- 

beschikbaar tegen € 100.000,-- in 2014.

Garanderen van beschikbaarheid en veiligheid van het bestaande 

provinciale wegennet

Inkoop -832.441 In 2014 is € 609.441,-- incidenteel verschoven naar de beleidsopgave vaarwegen in 

2015 is staat dit weer op wegennet. Destijds is vastgesteld dat de winterschade van 

2010 over toekomstige jaren tot en met 2015 zou worden uitgesmeerd. Het verschil in 

dekking van deze winterschade tussen de jaren 2014-2015 bedraag € 223.000,--.

Belastin-

gen

-86.244 De zakelijke lasten zijn vanaf 2015 structureel verhoogd o.b.v. ervaringscijfers.

Garanderen beschikbaarheid en veiligheid provinciale vaarwegen Inkoop 596.868 In 2014 is voor project Dieverbrug in 2014 € 1.100.000,-- begroot en niets meer 

in 2015. Ook is in 2014 € 573.767,-- meer geraamd voor oeverbeschoeiing en is 

€ 250.000,-- voor afstandsbediening geraamd. Een bedrag van € 558.101,-- is inciden-

teel verschoven naar de beleidsopgave vaarwegen en in 2015 is staat dit weer op 

wegennet. In 2015 is € 1035.000,-- meer opgenomen voor Vaarwegverbinding Erica 

- Ter Apel. In 2015 is € 850.000,-- meer voor bediening op afstand begroot.

Kapitaal-

lasten

-292.570 De rente- en afschrijvingslasten zijn toegenomen door geplande afrondingen van de 

reconstructie Ericasluis, Oranjesluis, vervanging van o.a. de Pijlebrug.

Ontwikkeling van een concurrerend vestigingsklimaat door 

optimalisatie van de regionale bereikbaarheid.

Ontv. 

bijdragen

-616.434 De baten t.b.v. onderhoud en verbeteringswerken van de N34 zijn in 2015 niet meer 

opgenomen. Het betreft incidentele inkomsten.



25 Vitaa l  Drenthe: Mobi l i te i t

Beleidsopgave Eco. Cat. Verschil Toelichting

Ontv. 

subsidies

-381.838 Er is rekening gehouden met de inzet van lagere BDU ontvangsten.

Realisatie van duurzame mobiliteit op maat, waarbij de kracht van 

de verschillende modaliteiten wordt benut.

Ontv. 

subsidies

-349.418 Er is rekening gehouden met de inzet van lagere BDU ontvangsten.

Waarborgen van de Verkeersveiligheid. Ontv. 

subsidies

500.000 Voor de intensivering m.b.t. fietspaden is in 2015 € 500.000,-- meer BDU bijdrage 

opgenomen dan in 2014. Het betreft een incidentele uitgave.

Garanderen van beschikbaarheid en veiligheid van het bestaande 

provinciale wegennet

Ontv. 

bijdragen

51.340 Wer is rekening gehouden in 2015 met hogere opbrengsten t.a.v. schadevergoedingen.

Garanderen beschikbaarheid en veiligheid provinciale vaarwegen Ontv. 

subsidies

-162.000 De vergoeding brugbediening en de bijdrage van waterschappen in voedingsgemalen 

is in 2015 € 162.000,-- lager in 2015.

Ontv. 

bijdragen

-1.197.872 Met name de inkomsten m.b.t. Vaarwegverbinding Erica - Ter Apel zijn door de afron-

ding van dit project lager dan in 2014.

Overige verschillen 24.725

Totaal van verschillen tussen 2014 en 2015 -1.893.897

Er zijn binnen dit programma investeringen gepland. Zie hiervoor Paragraaf II.4 Financiële 
positie en toelichting, onderdeel 4.1 Investeringen naar nut.
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 Programma 3 
Vitaal Drenthe: RSP

 Missie

Het Regiospecifiek Pakket is een programma ter versterking van de economische structuur en 
verbetering van de bereikbaarheid van Drenthe, met looptijd tot in 2020. Met het Rijk zijn 
daarover in 2008 bindende afspraken op hoofdlijnen gemaakt in het convenant Regiospecifiek 
pakket Zuiderzeelijn (RSP).

 Inleiding

Het RSP bestaat uit vijf gebiedsopgaven en het Ruimtelijk Economisch Programma (REP). De 
doelen zijn in het rijksconvenant gedefinieerd op programmaniveau, dus voor het hele RSP van 
Drenthe. De doelen zijn samengevat in:

 ▪ Versterking van de ruimtelijk-economische structuur;
 ▪ Verbetering van de (voorwaardenscheppende) bereikbaarheid;
 ▪ Duurzame verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

Deze doelen zijn bijvoorbeeld te specificeren via in geld te vertalen rijtijdwinst, toename 
werkgelegenheid of afname werkloosheid. Dat is deels gebeurd in de Maatschappelijke Kosten 
Baten Analyses (MKBA’s) van RSP-Assen, Coevorden en Emmen. In het RSP-rijksconvenant 
wordt ervan uitgegaan dat realisatie van de projectresultaten leidt tot realisatie van de genoemde 
doelen.
De in het convenant gespecificeerde projectresultaten staan daarom vermeld bij de Doelstelling.
Het zwaartepunt van de RSP-inzet in Drenthe ligt in de Integrale Gebiedsontwikkelingen 
(IGO’s) Assen, Emmen en Coevorden, waarvoor het RSP katalysator is. We hebben afspraken 
vastgelegd in samenwerkingsovereenkomsten met de gemeenten Assen, Coevorden en Emmen 
als trekkers van de RSP-opgaven in die steden, die we, indien nodig, nader zullen concretiseren. 
De samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Assen hebben wij in 2014 met een nieuwe 
overeenkomst beëindigd. Daarmee is de gemeente volledig verantwoordelijk en aansprakelijk 
geworden voor de RSP-(bereikbaarheids)projecten in Assen. 
De zes opgaven van het Drentse RSP, ook wel deelprogramma’s genoemd, zijn:

 ▪ RSP-Assen: bereikbaarheids- en REP-projecten, als onderdeel van de Integrale 
Gebiedsontwikkeling (IGO-)FlorijnAs;

 ▪ RSP-Emmen: bereikbaarheids- en REP-projecten, verbreed tot de IGO-Atalanta, die onder-
deel is van de Centrumvernieuwing Emmen (CvE);

 ▪ RSP-Coevorden: bereikbaarheidsprojecten, mogelijk nog te verbreden;
 ▪ De verbetering van de spoorlijn Zwolle-Emmen (trekker: provincie Drenthe), als onderdeel 

van de verbetering van de Vechtdallijnen, bereikbaarheidsprojecten in samenwerking met de 
provincie Overijssel en de Regio Twente;

 ▪ De verbetering van de spoorlijn Zwolle-Assen-Groningen, rijksprojecten waarin de 
provincie adviseert en in een project ook cofinanciert;

 ▪ Het REP, een provinciaal programma met economische structuurversterkingsprojecten.

Wij willen deze afspraken de komende jaren (t/m 2020) in samenwerking met onze partners 
zo snel mogelijk tot uitvoering brengen. Dat past in onze visie om in tijden van crisis geplande 
overheidsinvesteringen versneld uit te voeren, ter stimulering van werkgelegenheid. Het RSP 
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ligt op schema om eind 2020 gereed te zijn. Onze rol is, naast die van contractpartner van het 
Rijk namens de regio (in SNN-verband), vooral regisserend, cofinancierend, voorwaarden 
scheppend en voor een beperkt deel uitvoerend. Nadere informatie over het RSP (noordelijk) is 
te vinden op deze website: http://www.rsp-projecten.nl/.

3.1 Integrale gebiedsontwikkeling (Assen, Coevorden, Emmen) 

RSP-Gebiedsopgave 1 Bereikbaarheid- Assen- FlorijnAs

Doelstelling Resultaat 2015

‘Blauwe As’: weer bevaarbaar maken van Het Kanaal (De Vaart-

Havenkanaal);.

De samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Assen is in 

2014 beëindigd. De verantwoordelijkheid voor het realiseren van 

doelstellingen en resultaten ligt bij de gemeente Assen.

Fly-over over het knooppunt N33/A28 (onderdeel van het project 

N33-verdubbeling).

Herinrichting Hoofdstation en de stationsomgeving .

Nieuw Station Assen Zuid

Nieuwe Weg Assen Zuid - A28 (Aansluiting ‘zuidzuid’) – TT.

Opwaardering Stadsboulevard (incl. tunnel onder stationsplein).

Verbredingspakket.

RSP-Gebiedsopgave 2A: Bereikbaarheid- Emmen-Centrum

Doelstelling Resultaat 2015

Reconstructie aansluiting Emmen West (N34/Rondweg (N391) tot 

knooppunt (RSP-Bereikbaarheid, tevens investeringsprogramma 

verkeer en vervoer, IVV).

Start bouw knooppunt N34/N391 (‘Emmen-west’); provinciaal 

project.

RSP-Gebiedsopgave 2B: Integrale gebiedontwikkeling Atalanta (excl. Bereikbaarheid)

Doelstelling Resultaat 2015

‘Economie van de Verbinding’ (mix infraprojecten waaronder het 

Centrumplein).

Medio 2015 komt het Centrumplein gereed.

DPE-Next (Belevenspark/Theater en Wereld van Ontmoeting). DPE-Next (Belevenspark dat de naam Wildlands Adventure Zoo 

Emmen krijgt) is in uitvoering, inclusief het Theater en de Wereld 

van Ontmoeting. DPE-Next komt in 2016 gereed. 

Mensen(leisure)park (op de Hoofstraatlokatie, v/h Dierenpark 

Emmen, DPE).

Project start zodra DPE is verplaatst naar de Es (2016).

RSP-Gebiedsopgave 3 RSP-Coevorden

Doelstelling Resultaat 2015

Herinrichting Station en stationsomgeving, waaronder verwijde-

ren aantal sporen.

Verdere vormgeving Stationsomgeving; voorbereiding en aanpas-

sing infrastructuur (bereikbaarheid).

Nieuwe (zuidelijke) Spoorboog naar het Europark (2016-2017). De Spoorboog is in uitvoering. Zal in 2016 gereed komen.
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RSP-Gebiedsopgave 4 Verbetering spoorlijn Emmen-Zwolle (buiten Coevorden)

Doelstelling Resultaat 2015

Spoorverdubbeling bij Station Emmen-Zuid. De spoorverdubbeling is in voorbereiding (planuitwerkingsfase). 

Zal in 2016 gereed komen.

Spoorverdubbeling Coevorden-Nieuw Amsterdam. Besluitvorming over de vervolgstudie voor de eventuele partiële 

verdubbeling Coevorden-Nieuw Amsterdam, of andere maatregel.

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

Doelstelling Resultaat 2015

(Versnellings)Maatregelen Zwolle Noord. De voorkeursvariant voor Zwolle-Herfte is in voorbereiding 

(planuitwerkingsfase).

Spoorboog Hoogeveen. ProRail is nog bezig met de planuitwerking Spoorboog- verruiming.

3.2 RSP/REP

Ruimtelijk Economisch Programma (REP)

Doelstelling Resultaat 2015

Het bevorderen van het innovatief vermogen van het MKB. -

Het verbeteren van het vestigingsklimaat in Assen en Emmen. -

Het versterken van een aantal kansrijke economische sectoren. Er worden twee beschikkingen voor REP-projecten afgegeven.

Toelichting
De voor Assen gereserveerde decentrale REP-middelen zijn overgeheveld naar de gemeente 
Assen (als onderdeel van de overeenkomst Beëindiging samenwerking RSP ‘Bereikbaarheid 
Assen’).

 Wat mag het kosten?

Product Beleidsopgave Eco. Cat. 2013 

Rekening

2014 2015 Verschil 

2014-2015

2016 2017 2018

Lasten Product 3.1. 

Integrale gebieds-

ontwikkeling 

(Assen, Coevorden, 

Emmen)

RSP-Gebiedsopgave 1 Bereikbaar-

heid- Assen- FlorijnAs.

Subsidie 0 -6.814.000 0 -6.814.000 0 0 0

Totaal beleidsopgave 0 -6.814.000 0 -6.814.000 0 0 0

RSP-Gebiedsopgave 2A: Bereikbaar-

heid- Emmen-Centrum.

Subsidie 16.864.000 5.200.000 4.800.000 400.000 5.400.000 6.736.000 0

Inkoop 7.968 100.000 100.000 0 100.000 180.000 0

Totaal beleidsopgave 16.871.968 5.300.000 4.900.000 400.000 5.500.000 6.916.000 0
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Product Beleidsopgave Eco. Cat. 2013 

Rekening

2014 2015 Verschil 

2014-2015

2016 2017 2018

RSP-Gebiedsopgave 2B: Integrale 

gebiedontwikkeling Atalanta (excl. 

Bereikbaarheid).

Subsidie 0 8.156.000 9.666.000 -1.510.000 6.900.000 0 0

Totaal beleidsopgave 0 8.156.000 9.666.000 -1.510.000 6.900.000 0 0

RSP-Gebiedsopgave 3 RSP-Coevor-

den.

Subsidie 7.882.742 4.565.485 11.325.112 -6.759.627 5.711.934 9.567.181 8.370.483

Inkoop -10.000 0 0 0 0 0 0

Totaal beleidsopgave 7.872.742 4.565.485 11.325.112 -6.759.627 5.711.934 9.567.181 8.370.483

RSP-Gebiedsopgave 4 Verbetering 

spoorlijn Emmen-Zwolle (buiten 

Coevorden).

Subsidie 0 0 0 0 2.500.000 3.000.000 4.215.000

Totaal beleidsopgave 0 0 0 0 2.500.000 3.000.000 4.215.000

Totaal product 24.744.710 11.207.485 25.891.112 -14.683.627 20.611.934 19.483.181 12.585.483

Product 3.2. RSP/

REP

Ruimtelijk Economisch Programma 

(REP).

Subsidie 0 10.500.000 7.200.000 3.300.000 5.000.000 5.000.000 4.800.000

Inkoop 631 0 0 0 0 0 0

Totaal beleidsopgave 631 10.500.000 7.200.000 3.300.000 5.000.000 5.000.000 4.800.000

Totaal product 631 10.500.000 7.200.000 3.300.000 5.000.000 5.000.000 4.800.000

Totaal 24.745.342 21.707.485 33.091.112 -11.383.627 25.611.934 24.483.181 17.385.483

Baten Product 3.1. 

Integrale gebieds-

ontwikkeling 

(Assen, Coevorden, 

Emmen)

RSP-Gebiedsopgave 3 RSP-Coevor-

den.

Ontv. 

subsidies

-12.775.618 0 0 0 -5.900.000 -5.900.000 -5.900.000

Totaal beleidsopgave -12.775.618 0 0 0 -5.900.000 -5.900.000 -5.900.000

Totaal product -12.775.618 0 0 0 -5.900.000 -5.900.000 -5.900.000

Totaal -12.775.618 0 0 0 -5.900.000 -5.900.000 -5.900.000

Totaal programma 11.969.724 21.707.485 33.091.112 -11.383.627 19.711.934 18.583.181 11.485.483

Verrekening resultaat met reserves

Bijdrage aan RSP reserve 0 817.325 1.000.000 -182.675 1.000.000 1.000.000 0

Bijdrage van reserve versterking economisch structuur 0 0 -1.000.000 1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 0

Bijdrage van Reserve RSP -30.969.723 -9.928.207 -29.249.973 19.321.766 -15.870.795 -14.742.042 -7.644.344

Saldo verrekening met reserves -30.969.723 -9.110.882 -29.249.973 20.139.091 -15.870.795 -14.742.042 -7.644.344

Totaal na bestemming -18.999.999 12.596.603 3.841.139 8.755.464 3.841.139 3.841.139 3.841.139

Verschillen tussen begroting 2014 en 2015

Beleidsopgave Eco. Cat. Verschil Toelichting

RSP-Gebiedsopgave 1 Bereikbaarheid- Assen- FlorijnAs. Subsidie -6.814.000 Het verschil wordt verklaard door het in 2014 beeindigen van de overeenkomst 

inzake RSP met de gemeente Assen. De financiële gevolgen hiervan zijn in de 

 begroting 2014 verwerkt, waardoor vanaf 2015 RSP Assen niet meer opgenomen is 

in de meerjarenbegroting.

RSP-Gebiedsopgave 2A: Bereikbaarheid- Emmen-Centrum. Subsidie 400.000 Het verschil wordt verklaard op basis van het bevoorschottingsritme zoals opgenomen 

in de subsidiebeschikking aan de gemeente Emmen. Op basis van deze beschikking 

wordt in 2015 ten opzichte van 2014 € 400.000,-- minder als voorschot verstrekt.
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Beleidsopgave Eco. Cat. Verschil Toelichting

RSP-Gebiedsopgave 2B: Integrale gebiedontwikkeling Atalanta 

(excl. Bereikbaarheid).

Subsidie -1.510.000 De verwachting is dat in 2015 mobiliteitsprojecten in Emmen tot uitvoering komen, 

waardoor er in 2015 € 1.510.000,-- meer begroot is in vergelijking met 2014.

RSP-Gebiedsopgave 3 RSP-Coevorden. Subsidie -6.759.627 De verwachting is dat in 2015 projecten binnen RSP Coevorden tot uitvoering komen, 

waardoor in 2015 € 6.759.627,-- meer begroot is in vergelijking met 2014.

Ruimtelijk Economisch Programma (REP). Subsidie 3.300.000 Als onderdeel van de beeindigingsovereenkomst met de gemeente Assen zijn de 

beschikbare REP middelen in 2014 overgeheveld naar de gemeente Assen. Dit 

verklaart het verschil van € 3.300.000,-- ten opzichte van 2015.

Overige verschillen 0

Totaal van verschillen tussen 2014 en 2015 -11.383.627
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 Programma 4 
Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, 
onderwijs en sport en cultuur

 Missie

De provincie wil de sociaalculturele ruggengraat van Drenthe borgen. Cultuur is een kerntaak 
van de provincie, gekoppeld aan het ruimtelijkeconomisch domein en de identiteit van Drenthe. 
Dit betekent dat organisaties en instellingen die opereren in het sociale domein zich primair 
wenden tot de gemeenten. De sociale en culturele ruggengraat van Drenthe, voor zover passend 
bij onze kerntaken op het ruimtelijkeconomisch domein, blijven wij ondersteunen.

 Inleiding

Sociaal domein
Het maatschappelijke c.q. sociale domein is conform de Beleidsvisie sociaal 2013-2015 nauw 
gekoppeld aan en onderdeel van het ruimtelijke en economische domein. We voeren dat beleid 
uit in nauwe samenhang met andere provinciale kerntaken als economie/ arbeidsmarkt en vitaal 
platteland. Beleidsdoelen van het sociale domein zijn ook vastgelegd in het Kader voor econo-
mische investeringen 2011-2015. 

De gemeenten worden per 2015 door de verschillende decentralisaties geconfronteerd met een 
hoeveelheid aan extra taken in het sociaal domein. Te verwachten valt dat het voor Drentse 
gemeenten, mede door de kortingen vanuit het Rijk, een hele klus is de decentralisaties op 
sociaal terrein optimaal uit te voeren. Wij pakken onze provinciale rol door, op vraag van 
Drentse gemeenten, te agenderen, te stimuleren, te signaleren, te monitoren (bijvoorbeeld de 
onderwijsmonitor) en waar nodig te ondersteunen.
De brede expertise die is opgebouwd op de beleidsterreinen jeugdzorg, onderwijs, arbeidsmarkt 
en participatie wordt daar waar nodig ingezet op belangrijke maatschappelijke Drentse thema’s. 
Denk aan vitaal platteland, zorg en goed opgeleide Drentse inwoners. De beschikbare middelen 
zetten wij breed, flexibel en vraaggericht in, daarbij richten wij ons vooral op Zuidoost-Drenthe 
en Hoogeveen. 

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
Het cultuurbeleid is en wordt steeds meer verbonden met de ruimtelijke en economische 
opgaven van de provincie. De beleidsdoelen van het culturele domein hebben we vastgelegd in 
het beleidskader ‘Oude wereld, nieuwe mindset’, cultuurbeleid provincie Drenthe 2013-2016.
We werken integraal en meer gebiedsgericht. Een andere ontwikkeling is dat de rijksoverheid 
taken decentraliseert naar provincies en dat wij scherper letten op de taakverdeling tussen rijk, 
provincie en gemeenten. Dit betreft specifiek erfgoed en bibliotheken.
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Evenementen
Voor de periode 2015-2020 willen we meer economische en maatschappelijke impact genereren 
met evenementen op het gebied van sport en cultuur. Wij faciliteren en subsidiëren structurele 
en incidentele (top)sportevenementen met bovenregionale uitstraling en spin-off. Enkele grotere 
culturele evenementen zijn in voorbereiding waarbij de provincie als initiatiefnemer en/of als 
subsidiënt fungeert. Een voorbeeld hiervan is het Pauperparadijs uit te voeren door muziek-
theater Veenhuizen in 2015.

Europa
We werken in Europees verband vergaand samen. Dit geeft kennisuitwisseling, netwerkvorming 
en andere mogelijkheden. Binnen het beleidsterrein cultuur is Oktobermaand Kindermaand 
hiervan een voorbeeld. Voor het sociale domein is grensoverschrijdende zorg een voorbeeld.

4.1 Sociaal domein

Steunfunctiewerk art. 13, WMO

Doelstelling Resultaat 2015

De wettelijke provinciale WMO-taak: Invulling geven aan wette-

lijke steunfunctie taak samen met de Drentse gemeenten is verval-

len per 2015. We bundelen onze ambities in het sociaal beleid 

binnen vitaal en leefbaar Drenthe (zie volgende beleidsopgave) 

Wettelijke taak is beëindigd. 

Vitaal en leefbaar Drenthe

Doelstelling Resultaat 2015

De brede provinciale expertise die is opgebouwd op de beleid-

sterreinen jeugdzorg, onderwijs, arbeidsmarkt en participatie 

wordt ingezet op belangrijke maatschappelijke Drentse thema’s. 

Denk aan zorg, laaggeletterdheid en vitaal platteland. Voor meer 

info over vitaal platteland zie programma 7.2

Jeugdzorg

Deskundige medewerkers zijn behouden voor de Drentse (jeugd-)

zorg dankzij een aanbod van scholing of begeleiding van werk 

naar werk (via sectorplan, zie ook programma 9.2); 

De werkwijze Positief Opgroeien Drenthe is gecontinueerd en 

doorontwikkeld; 

Op vraag van gemeenten is effectieve ondersteuning geboden bij 

de inkoop en sturing van inkoop van jeugdzorg; 

Voormalige provinciale zorgaanbieders bieden jeugdzorg in het 

nieuwe gemeentelijke jeugdhulp beleid.

Onderwijs

Er zijn projecten en initiatieven ondersteund ten behoeve van 

verbetering kwaliteit primair en voortgezet onderwijs. Voorbeeld: 

aan de academische pabo in Groningen nemen Drentse studen-

ten deel en zijn Drentse stageplekken beschikbaar.

Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben 

ondersteuning gekregen bij het vinden van een baan. Dit is 

gerealiseerd doordat we bijvoorbeeld het Drenthe College 

hiervoor faciliteren. 

Er is uiterste inspanning gepleegd om financiële middelen uit het 

landelijke sectorplan primair onderwijs naar Drenthe te halen. 

Er is een aanpak voor het tekort aan stageplekken in het mbo 

(zorg), 40 BBL vouchers zijn uitgezet. Zie ook programma 9.2. 
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Doelstelling Resultaat 2015

Zorg

Er is een zorgconferentie samen met Achmea georganiseerd;

De zorgconferentie heeft geleid tot het bewustmaken van 

zorgaanbieders, -gebruikers, overheden en onderwijs over het 

veranderende zorgveld en zij anticiperen daarop door acties voor 

behoud van een goed voorzieningenniveau op te pakken en af 

te stemmen.

Er is een structureel netwerk opgebouwd voor het structureel 

uitwisselen van stagiaires en sollicitanten in de zorg tussen 

Duitsland en Nederland.

Overig

Gemeenten zijn desgevraagd qua expertise en financiën door ons 

ondersteund inzake de decentralisaties in het sociale domein en 

Drenthe-brede maatschappelijke thema’s.

Toelichting
De wettelijke taak van de provincie voor het onderdeel Art. 13 WMO is komen te vervallen met 
de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015.

4.2 Jeugd en onderwijs

Onderwijskansen en arbeidsmarkt

Doelstelling Resultaat 2015

Evenwichtigheid tussen de vraag van werkgevers en het aanbod 

van werknemers (krimp). Signaleren en agenderen lange termijn 

problematiek op de arbeidsmarkt.

Zie programma 9.2.

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

Doelstelling Resultaat 2015

Laten uitvoeren van wettelijke taken jeugdbescherming/jeugd-

reclassering Indicatiestelling en Advies en Meldpunt Kinder-

mishandeling door Bureau Jeugdzorg Drenthe. Zorgen voor een 

toereikend en passend zorgaanbod voor alle Drentse jeugdigen 

met een indicatie voor jeugdzorg.

Wettelijke provinciale taken op het gebied van Jeugdzorg zijn 

beëindigd per 1 januari 2015.

Toelichting
Onderwijskansen en arbeidsmarkt is ondergebracht in het brede beleid sociaal 
maatschappelijke ondersteuning én onderdeel van programma 9. Zie respectievelijk 4.1 en 9.2. 
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4.3 Sport

Drenthe is economisch versterkt en aantrekkelijk voor toerist, recreant, inwoner en  
ondernemer

Doelstelling Resultaat 2015

Economische en maatschappelijk spin-off genereren door sport-

evenementen.

(Top)sportevenementen ambitiekalender 2015-2020 is 

vast gesteld als leidraad voor provinciale inzet.

Evenementen in Drenthe op (inter)nationaal niveau die:

- beeldbepalend en imagoversterkend zijn en economische spin-

off realiseren 

- en/of te plaatsen in de categorie Aangepast Sporten. 

Onze partners Kenniscentrum Events, Drenthe Beweegt, 

 Marketing Drenthe en RTV Drenthe werken samen tbv de 

hiervoorgenoemde resultaten

In de vrije (natuur)ruimte in Drenthe kan meer gesport worden.  Nieuwe product-markt-partnercombinaties zijn ontwikkeld met 

het concept ‘beleven en bewegen in Drenthe’. 

Het project ‘365 dagen Fietsen in Drenthe’ is opgeleverd (zie ook 

programma 9.4).

Stimuleren leefbaarheid en behouden/verkrijgen vitale inwoners

Doelstelling Resultaat 2015

Dorpsgemeenschappen en verenigingen worden ingezet bij het 

combineren en versterken van sportactiveiten.

Met de kracht van sport is Drenthe economisch en fysiek meer 

vitaal:

 - Aangepast sporten is ondersteund, het aanbod is in kaart 

gebracht tot op wijk- en dorpsniveau;

 - Drenthe is JOGG-provincie: eerste provincie die met gemeen-

ten deelneemt aan het Nationale programma Jongeren Op 

Gezond Gewicht;

 - Met de gemeenten Assen, Borger-Odoorn, Emmen en Tynaarlo 

is de pilot ‘Sport in de jeugdketen’ uitgevoerd.

4.4 Kunsten

Onderscheidend aanbod van kunst en cultuur

Doelstelling Resultaat 2015

Kwaliteitsverbetering van cultuureducatie en daarbij een nieuwe 

verdeling van rollen, taken en verantwoordelijkheden tussen 

provinciale en gemeentelijke instellingen.

In het tweede uitvoeringsjaar van Cultuureducatie met Kwaliteit 

heeft 95% van de Drentse basisscholen deelgenomen. Cultuur-

educatie is breed ondersteund door Compenta, waarin K&C en de 

gemeentelijke kunstencentra de taken efficiënt hebben verdeeld. 

Ondersteuning professionele podiumkunsten en amateurkunsten 

van provinciaal niveau en belang, en ontwikkeling van talent in 

de uitvoerende kunsten op provinciaal belang.

Opdrachten aan en ondersteuning van infrastructuur en 

projecten van provinciaal belang: 7 festivals en evenementen, 

10 professionele Drents/Noordelijke gezelschappen, 5 Drentse 

amateurgezelschappen c.q, podia. 
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Versterken van het vestigingsklimaat en de vrijetijdseconomie door de inzet van kunst en 
cultuur

Doelstelling Resultaat 2015

Het culturele aanbod op het platteland op een hoger niveau 

brengen.

Via het programma Kreatief met Krimp zijn in de Veenkoloniën 3 

projecten uitgevoerd door kunstgezelschappen i.s.m. maatschap-

pelijke instellingen.

Het stimuleren van de ontwikkeling van bijzondere en hoogwaar-

dige culturele manifestaties en activiteiten.

3 bijzondere culturele manifestaties op het terrein van 

podiumkunsten / beeldende kunsten zijn uitgevoerd: PeerGrouP 

in Drentse Aa-gebied 50-jaar, PauperParadijs in Veenhuizen, 

Iemandsland in de Veenkolonien. Een deel van de hiervoor 

bestemde extra middelen uit de VJN 2014 is hiervoor besteed. 

Kunsten: versterken ruimtelijke kwaliteit door inbreng in planvorming

Doelstelling Resultaat 2015

Bij ruimtelijke ontwikkelingen, waar we als provincie direct of 

indirect bij betrokken zijn, betrekken we kunst, vormgeving 

en culturele identiteit in de ruimtelijke planvorming (cultuur 

in Natuurvisie, in landschapsplannen en in plannen Wegen en 

Kanalen).

In gebiedsontwikkelingen is culturele identiteit van de plek 

medebepalend geweest in de planvorming: Frederiksoord Kolonie 

van Weldadigheid, Assen Florijnas - Culturele Hart, Coevorden 

Stationgebied), GAE-Transferium de Punt.

2 projecten landschapskunst en 2 projecten kunst of kunst-

zinnige vormgeving bij infrastructuur zijn opgeleverd.

4.5 Erfgoed

Cultuurhistorie: realiseren van een herkenbare en onderscheidende culturele identiteit

Doelstelling Resultaat 2015

Het bevorderen van herbestemming van monumentaal karakte-

ristiek gebouwd erfgoed via Herbestemming Karakteristiek Bezig 

en Noordelijk Programma (VER).

 - 4 Panden zijn herbestemd;

 - Nieuwe strategieën zijn ontwikkeld voor herbestemmen als 

gebiedsopgave (zie ook Vitaal Platteland 7.2);

 - Als onderdeel van scholing- en werkgelegenheidstrajecten 

zijn bouwwerkzaamheden uitgevoerd die impuls gaven aan 

bouwsector (zie ook Onderwijs & Arbeidsmarkt 9.2).

Musea van provinciale betekenis vertellen onderscheidend 

verhaal van het Drentse erfgoed.

De herdenkingsmonumenten en nieuw aangebrachte markering/

objecten op het voormalig kampterrein Westerbork zijn in goede 

staat gehouden en toegankelijk voor publiek.

Eindoplevering project Zingeving Historische Plek Herinne-

ringscentrum Kamp Westerbork waarbij drie deelprojecten zijn 

ondersteund.
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Doelstelling Resultaat 2015

Toegankelijker maken van erfgoed en het koppelen hiervan aan 

het ruimtelijke en economische domein.

 - Publiek is betrokken bij de waarde en de ruimtelijk-economi-

sche toekomst van de Drentse Aa door het congres Het Experi-

ment van de Drentse Aa en de Biografie van de Drentse Aa;

 - Het Verhaal van Drenthe is beter verteld door verhalen en 

collecties digitaal te ontsluiten, het opzetten van een netwerk 

van gidsen en het opleveren van een actuele Digitale Encyclo-

pedie van Drenthe.

 - Drents Landschap verwerft karakteristiek erfgoed (zoals 

havezathe Oldengaerde), exploiteert het.

 - Drents Landschap adviseert over en ondersteunt bijn herbe-

stemming en exploitatiekansen.

Erfgoed en cultuurhistorie: versterken ruimtelijke kwaliteit door inbreng in planvorming

Doelstelling Resultaat 2015

Goede omgang met archeologisch erfgoed en cultuurhistorisch 

erfgoed in planontwikkeling.

Ontwikkeling en behoud van archeologisch en cultuurhistorisch 

erfgoed van provinciaal belang is ontwikkeld en behouden door 

planologische bescherming en sturing.

Opname van de Koloniën van Weldadigheid (KvW) op de 

UNESCO Werelderfgoedlijst.

 - beslissing van het rijk over wel/niet opname van KvW op 

voorlopige werelderfgoedlijst

 - bekendheid van KvW en betrokkenheid van partijen bij KvW 

is vergroot;

 - uitgangspunten van ‘Siteholders’schap (coördinerende rol 

Drenthe voor werelderfgoed KvW) zijn bepaald.

Via programma Koloniën van Weldadigheid (KvW) wordt cultuur-

historisch erfgoed en economische draagkracht vergroot.

Er is meer economische draagkracht door projecten landschaps-

herstel, nieuwe ondernemers en het houden van (culturele) 

evenementen in de KvW-gebieden.

Drentse gemeenten hebben vastgesteld gemeentelijk erfgoedbe-

leid in 2016.

Er zijn afspraken gemaakt over rolverdeling en opgave inzake 

erfgoed tussen provincie en gemeenten.

Musea: onderscheidend aanbod van kunst en cultuur

Doelstelling Resultaat 2015

Toegankelijker maken van erfgoed en het koppelen hiervan aan 

het ruimtelijke en economische domein.

De provinciale inzet resulteert in: 

 - Met internationale (archeologie)tentoonstellingen trekt het 

Drents Museum minimaal 150.000 bezoekers, waarvan 75% 

van buiten Drenthe en 7.500 scholieren;

 - Het Hunebedcentrum heeft kennis overgedragen aan het 

publiek over de hunebedden en de Trechterbeker-cultuur in 

wisselende tentoonstellingen en publieksactiviteiten;

 - Gevangenismuseum heeft een visie ontwikkeld op wat zij wil 

presenteren over de KvW en heeft de mogelijkheden daarvan 

verkend in Veenhuizen (op basis van onderzoek “Vierde 

Kwadrant”)

 - Museum de Buitenplaats biedt wisselende niet-commerciële 

beeldende kunsttentoonstellingen aan in combinatie met 

podiumactiviteiten.
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Wettelijke taak: een goed beheerd publiek toegankelijk historisch provinciaal archief

Doelstelling Resultaat 2015

Wettelijke taak: een goed beheerd publiek toegankelijk historisch 

provinciaal archief

 - Een goed beheerd publiek toegankelijk historisch provinciaal 

archief;

 - De uitvoering van de archiefzorg 2012-2015 bij de Regionale 

Historische Centra (RHC) is geëvalueerd door Rijk, IPO en VNG 

en door samenwerkende partijen per RHC.

Monumenten: realiseren van een herkenbare en onderscheidende culturele identiteit

Doelstelling Resultaat 2015

Monumenten: realiseren van een herkenbare en onderscheidende 

culturele identiteit

Door het stimuleren van behoud en herbestemming van 

monumenten is bekendheid gegeven aan het Verhaal van Drenthe.

Toelichting
In het voorjaar van 2015 beslist het Rijk over welke nominatie in welk jaar wordt voorgedragen 
aan UNESCO. Een mogelijk effect voor de provincie Drenthe kan zijn dat de planning en inzet 
van onze formatie en middelen voor de Koloniën van Weldadigheid zal moeten worden herzien.

Naar verwachting stelt de Tweede Kamer de nieuwe Erfgoedwet vast in 2016. Dit betreft het 
hele erfgoedbestel waar ook de provincie een rol in heeft. Vooralsnog voorzien wij geen grote 
wijzigingen.

4.6 Media

Wettelijke taak: rampenzender en dagelijkse regionale nieuwsvoorziening

Doelstelling Resultaat 2015

Wettelijke taak: rampenzender en dagelijkse regionale nieuws-

voorziening

Deze wettelijke taak is komen te vervallen.

Media: onderscheidend aanbod van kunst en cultuur

Doelstelling Resultaat 2015

Gemeentelijke betrokkenheid bij het opdrachtgeverschap aan 

Biblionet Drenthe.

De provinciale ondersteuningsinstelling Biblionet Drenthe is in 

staat gesteld het leenverkeer fysieke werken tussen bibliotheken 

uit te voeren en innovatie door te voeren in het fysieke domein.

Media: realiseren van een herkenbare en onderscheidende culturele identiteit

Doelstelling Resultaat 2015

Betere borging van de streektaal door het bevorderen van de 

bewustwording van de meerwaarde van streektaal.

 - De streektaal is verder ontwikkeld door onderzoek, informatie-

verstrekking en promotie;

 - In het onderwijs is meer aandacht besteed aan de streektaal 

en aan onderwijs in de Drentse en Duitse taal (op basis van 

het in de tweede helft van 2014 gestarte onderzoek naar 

aanleiding van de motie Leerstoel Drents en meertaligheid).



38 Vitaa l  Drenthe: Welz i jn , jeugdzorg, onderwi js  en  sport  en  cu l tuur

Toelichting
Met ingang van 2015 treedt de Wet Stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen in werking. 
Provincies zijn in de nieuwe wet verantwoordelijk voor instandhouding van de provinciale 
ondersteuningsinstellingen. Deze organisaties ondersteunen de lokale bibliotheken bij onder-
werpen die van bovenlokaal niveau zijn. Het wetsvoorstel herdefinieert de provinciale taken 
tot de volgende terreinen: het uitvoeren van het IBL (leenverkeer fysieke werken tussen biblio-
theken) en innovatie in het fysieke domein.

 Wat mag het kosten?

Product Beleidsopgave Eco. Cat. 2013 

Rekening

2014 2015 Verschil 

2014-2015

2016 2017 2018

Lasten Product 4.1. 

Sociaal domein

Steunfunctiewerk art. 13, WMO. Inkoop 0 20.000 0 20.000 0 0 0

Subsidie 401.461 422.900 50.000 372.900 25.000 0 0

Totaal beleidsopgave 401.461 442.900 50.000 392.900 25.000 0 0

Vitaal en leefbaar Drenthe. Subsidie 1.982.369 1.389.850 2.132.772 -742.922 1.799.462 1.811.315 1.823.336

Inkoop 10.638 10.000 249.124 -239.124 10.000 10.000 10.000

Totaal beleidsopgave 1.993.007 1.399.850 2.381.896 -982.046 1.809.462 1.821.315 1.833.336

Totaal product 2.394.467 1.842.750 2.431.896 -589.146 1.834.462 1.821.315 1.833.336

Product 4.2. Jeugd 

en onderwijs

Onderwijskansen en arbeidsmarkt Subsidie 86.774 203.274 62.500 140.774 62.500 62.500 62.500

Inkoop 6.766 10.000 0 10.000 0 0 0

Totaal beleidsopgave 93.540 213.274 62.500 150.774 62.500 62.500 62.500

Wet op de Jeugdzorg uitvoeren 

op een wijze die aansluit bij de 

Drentse aanpak.

Rente 6.942 0 0 0 0 0 0

Subsidie 40.802.566 39.527.126 0 39.527.126 0 0 0

Inkoop 174.107 170.000 0 170.000 0 0 0

Totaal beleidsopgave 40.983.615 39.697.126 0 39.697.126 0 0 0

Totaal product 41.077.155 39.910.400 62.500 39.847.900 62.500 62.500 62.500

Product 4.3. Sport Drenthe is economisch versterkt en 

aantrekkelijk voor toerist, recreant, 

inwoner en ondernemer

Inkoop 8.700 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000

Subsidie 292.195 274.500 510.000 -235.500 475.000 475.000 475.000

Totaal beleidsopgave 300.895 294.500 530.000 -235.500 495.000 495.000 495.000

Stimuleren leefbaarheid en behou-

den/verkrijgen vitale inwoners

Subsidie 175.000 200.000 200.000 0 200.000 0 0

Totaal beleidsopgave 175.000 200.000 200.000 0 200.000 0 0

Totaal product 475.895 494.500 730.000 -235.500 695.000 495.000 495.000

Product 4.4. 

Kunsten

Kunsten: versterken ruimte-

lijke kwaliteit door inbreng in 

planvorming

Subsidie 285.061 300.000 300.000 0 300.000 300.000 300.000

Totaal beleidsopgave 285.061 300.000 300.000 0 300.000 300.000 300.000

Onderscheidend aanbod van kunst 

en cultuur

Subsidie 1.724.231 1.866.617 1.772.560 94.057 1.905.626 1.804.916 1.938.435

Inkoop 132.067 161.500 161.500 0 161.500 161.500 161.500

Totaal beleidsopgave 1.856.297 2.028.117 1.934.060 94.057 2.067.126 1.966.416 2.099.935
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Product Beleidsopgave Eco. Cat. 2013 

Rekening

2014 2015 Verschil 

2014-2015

2016 2017 2018

Versterken van het vestigingskli-

maat en de vrijetijdseconomie door 

de inzet van kunst en cultuur

Subsidie 948.162 1.275.000 1.240.000 35.000 975.000 975.000 975.000

Totaal beleidsopgave 948.162 1.275.000 1.240.000 35.000 975.000 975.000 975.000

Totaal product 3.089.521 3.603.117 3.474.060 129.057 3.342.126 3.241.416 3.374.935

Product 4.5. 

Erfgoed

Cultuurhistorie: realiseren van een 

herkenbare en onderscheidende 

culturele identiteit

Inkoop 633.048 712.500 1.207.500 -495.000 787.500 0 0

Subsidie 355.080 669.525 514.525 155.000 514.525 514.525 514.525

Totaal beleidsopgave 988.129 1.382.025 1.722.025 -340.000 1.302.025 514.525 514.525

Erfgoed en cultuurhistorie: verster-

ken ruimtelijke kwaliteit door 

inbreng in planvorming

Subsidie 266.885 70.000 40.000 30.000 20.000 20.000 20.000

Totaal beleidsopgave 266.885 70.000 40.000 30.000 20.000 20.000 20.000

Monumenten: realiseren van een 

herkenbare en onderscheidende 

culturele identiteit

Subsidie 2.138.707 1.917.325 1.928.344 -11.019 1.937.067 1.945.914 1.954.884

Inkoop 87.264 99.695 99.695 0 99.695 99.695 99.695

Totaal beleidsopgave 2.225.971 2.017.020 2.028.039 -11.019 2.036.762 2.045.609 2.054.579

Musea: onderscheidend aanbod 

van kunst en cultuur

Subsidie 4.562.733 4.759.567 4.838.039 -78.472 4.900.171 4.963.174 5.027.058

Inkoop -250 0 0 0 0 0 0

Kapitaal-

lasten

1.637.136 1.411.868 1.363.846 48.022 1.338.457 1.313.068 1.287.679

Totaal beleidsopgave 6.199.619 6.171.435 6.201.885 -30.450 6.238.628 6.276.242 6.314.737

Wettelijke taak: een goed beheerd 

publiek toegankelijk historisch 

provinciaal archief

Subsidie 410.422 410.400 410.400 0 410.400 410.400 410.400

Inkoop 19.212 36.000 36.000 0 36.000 36.000 36.000

Totaal beleidsopgave 429.634 446.400 446.400 0 446.400 446.400 446.400

Totaal product 10.110.238 10.086.880 10.438.349 -351.469 10.043.815 9.302.776 9.350.241

Product 4.6. Media Media: onderscheidend aanbod 

van kunst en cultuur

Subsidie 2.789.033 2.747.538 2.697.570 49.968 2.618.422 2.655.080 2.692.251

Totaal beleidsopgave 2.789.033 2.747.538 2.697.570 49.968 2.618.422 2.655.080 2.692.251

Wettelijke taak: rampenzender en 

dagelijkse regionale nieuwsvoor-

ziening

Subsidie 9.526.440 0 0 0 0 0 0

Totaal beleidsopgave 9.526.440 0 0 0 0 0 0

Totaal product 12.315.473 2.747.538 2.697.570 49.968 2.618.422 2.655.080 2.692.251

Totaal 69.462.748 58.685.185 19.834.375 38.850.810 18.596.325 17.578.087 17.808.263

Baten Product 4.2. Jeugd 

en onderwijs

Wet op de Jeugdzorg uitvoeren 

op een wijze die aansluit bij de 

Drentse aanpak.

Ontv. 

subsidies

-40.614.506 -39.272.126 0 -39.272.126 0 0 0

Totaal beleidsopgave -40.614.506 -39.272.126 0 -39.272.126 0 0 0

Totaal product -40.614.506 -39.272.126 0 -39.272.126 0 0 0
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Product Beleidsopgave Eco. Cat. 2013 

Rekening

2014 2015 Verschil 

2014-2015

2016 2017 2018

Product 4.4. 

Kunsten

Versterken van het vestigingskli-

maat en de vrijetijdseconomie door 

de inzet van kunst en cultuur

Ontv. 

subsidies

0 -70.000 0 -70.000 0 0 0

Totaal beleidsopgave 0 -70.000 0 -70.000 0 0 0

Totaal product 0 -70.000 0 -70.000 0 0 0

Product 4.5. 

Erfgoed

Erfgoed en cultuurhistorie: verster-

ken ruimtelijke kwaliteit door 

inbreng in planvorming

Ontv. 

subsidies

-250.000 0 0 0 0 0 0

Totaal beleidsopgave -250.000 0 0 0 0 0 0

Monumenten: realiseren van een 

herkenbare en onderscheidende 

culturele identiteit

Ontv. 

subsidies

-365.850 0 0 0 0 0 0

Totaal beleidsopgave -365.850 0 0 0 0 0 0

Musea: onderscheidend aanbod 

van kunst en cultuur

Ontv. 

bijdragen

-1.241.976 -1.271.772 -1.297.207 25.435 -1.323.152 -1.349.615 -1.376.607

Totaal beleidsopgave -1.241.976 -1.271.772 -1.297.207 25.435 -1.323.152 -1.349.615 -1.376.607

Totaal product -1.857.826 -1.271.772 -1.297.207 25.435 -1.323.152 -1.349.615 -1.376.607

Product 4.6. Media Media: onderscheidend aanbod 

van kunst en cultuur

Ontv. 

subsidies

-116.700 -118.000 -115.300 -2.700 0 0 0

Totaal beleidsopgave -116.700 -118.000 -115.300 -2.700 0 0 0

Totaal product -116.700 -118.000 -115.300 -2.700 0 0 0

Totaal -42.589.032 -40.731.898 -1.412.507 -39.319.391 -1.323.152 -1.349.615 -1.376.607

Totaal programma 26.873.716 17.953.287 18.421.868 -468.581 17.273.173 16.228.472 16.431.656

Verrekening resultaat met reserves

Geen reserves

Saldo verrekening met reserves

Totaal na bestemming 26.873.716 17.953.287 18.421.868 -468.581 17.273.173 16.228.472 16.431.656

Verschillen tussen begroting 2014 en 2015

Beleidsopgave Eco. Cat. Verschil Toelichting

Steunfunctiewerk art. 13, WMO. Subsidie 372.900 De wettelijke taak art 13 WMO provincie is met ingang van 2015 vervallen. Dit 

geld is herschikt naar de beleidsopgave Vitaal en leefbaar Drenthe voor sociaal 

maatschappelijke ontwikkeling en ondersteuning.

Vitaal en leefbaar Drenthe. Subsidie -742.922 Het verschil van € 742.922,-- in 2015 ten opzicht 2014 komt door de combinatie 

van de gefaseerde afbouw subsidierelaties van maatschappelijke instellingen, 

conform beleidsvise sociaal 2013-2015 (Statenstuk 2012-253) en de herschikking 

van de middelen binnen het sociaal domein. Bij de herschikking wordt de brede 

expertise op de beleidsterreinen jeugdzorg, onderwijs, arbeidsmarkt en participatie 

gebundeld en waar nodig ingezet op belangrijke maatschappelijke Drentse thema’s. 

Hiervoor is het budget sociaal-maatschappelijke ontwikkeling en ondersteuning bij 

de beleidsopgave Vitaal en leefbaar Drenthe gevormd.

Inkoop -239.124 Restant budgetten transitiekosten sociaal domein voor afbouw subsidierelaties, die 

bij de Voorjaarsnota 2011 beschikbaar zijn gesteld (Statenstuk 2011-491).
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Beleidsopgave Eco. Cat. Verschil Toelichting

Onderwijskansen en arbeidsmarkt Subsidie 140.774 Bij de herschikking wordt de brede expertise op de beleidsterreinen jeugdzorg, 

onderwijs, arbeidsmarkt en participatie gebundeld en waar nodig ingezet op 

belangrijke maatschappelijke Drentse thema’s. Hiervoor is het budget sociaal-

maatschappelijke ontwikkeling en ondersteuning bij de beleidsopgave Vitaal en 

leefbaar Drenthe gevormd.

Wet op de Jeugdzorg uitvoeren op een wijze die aansluit bij de 

Drentse aanpak.

Subsidie 39.527.126 Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 wettelijk verantwoordelijk voor de jeugdzorg. 

De budgetten voor de uitgaven jeugdzorg zijn daarom verdwenen uit de begroting 

2015. Daarnaast zijn de autonome middelen jeugd herschikt naar de beleidsopgave 

Vitaal Drenthe voor sociaal en maatschappelijke ondersteuning.

Inkoop 170.000 Het rijk heeft ons in de jaren 2013 en 2014 tijdelijk geld gegeven voor de de 

transitie van de jeugdzorg.

Drenthe is economisch versterkt en aantrekkelijk voor toerist, 

recreant, inwoner en ondernemer

Subsidie -235.500 Bij de Voorjaarsnota 2014 (Statenstuk 2014-621) zijn er extra middelen beschik-

baar gesteld voor evenementen voor sport en cultuur voor de jaren 2014 en 2015 

om meer economische en maatschapeplijke impact te genereren. Het merendeel 

van dit geld wordt ingezet in 2015.

Onderscheidend aanbod van kunst en cultuur Subsidie 94.057 Elke 2 jaar wordt de culturele gemeente en de culturele prijs georganiseerd. De 

kosten van de voorbereiding hiervan worden in het jaar daarvoor via een subsidie 

beschikt.Daarom is het budget in 2014 lager dan die van 2015. Daarnaast is de 

jaarlijkse bijstelling indexering van culturele instellingen en musea toegepast.

Cultuurhistorie: realiseren van een herkenbare en onderschei-

dende culturele identiteit

Inkoop -495.000 Voor de Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid is in 2015 € 495.000,-- 

meer budget.

Subsidie 155.000 Het rijk heeft in 2014 eenmalig VER-geld (Visie, Erfgoed en Ruimte) voor het 

UNESCO-traject Koloniën van Weldadigheid beschikbaar gesteld, dat in 2015 niet 

meer opgenomen is.

Musea: onderscheidend aanbod van kunst en cultuur Subsidie -78.472 In 2015 is de jaarlijkse bijstelling indexering van culturele instellingen en musea 

toegepast.

Wet op de Jeugdzorg uitvoeren op een wijze die aansluit bij de 

Drentse aanpak.

Ontv. 

subsidies

-39.272.126 Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 wettelijk verantwoordelijk voor de jeugdzorg. 

De ontvangsten van het rijk verdwijnen daarom uit de begroting.

Versterken van het vestigingsklimaat en de vrijetijdseconomie 

door de inzet van kunst en cultuur

Ontv. 

subsidies

-70.000 De gemeente Assen en het nationaal Comitee 5 mei viering heeft in 2014 inciden-

teel bijgedragen aan de organisatie van de landelijke viering in Drenthe.

Overige verschillen -204.706

Totaal van verschillen tussen 2014 en 2015 -468.581
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 Programma 5 
Vitaal Drenthe: Ruimtelijke  
ontwikkeling

 Missie

Via een netwerkbenadering en een integrale agenda werken we nauw samen met andere 
maatschappelijke publieke en private partners aan de ruimtelijkeconomische ontwikkeling van 
Drenthe. Doel is een duurzame samenleving met een goede balans tussen leefbaarheid, milieu, 
gebruiksruimte, natuur en economie. We realiseren de Omgevingsvisie gebiedsgericht door 
invulling te geven aan de urgente gebiedsopgaven.

 Inleiding

Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Demografie
In de Noordervisie wordt aangegeven welk opgaven er spelen in Noord-Nederland, hoe we 
de komende jaren samen met onze partners inspelen op ruimtelijke en economische ontwikke-
lingen en welke verantwoordelijkheden die provincies hierin willen nemen.
Samen met Groningen en Friesland willen we een omslag in denken en doen op gang brengen. 
Niet in de laatste plaats omdat we ervan overtuigd zijn dat Noord-Nederland zowel de schaal 
als het (zelf)organiserend vermogen bezit om er samen met de partners een succes van te maken. 
Wij gebruiken de visie in Den Haag via een vertaling naar de MIRT Gebiedsagenda Noord 
Nederland en ook in Brussel om te laten zien welke ontwikkelingen door de maatschap-
pelijke partijen worden ingezet en hoe deze bijdragen aan nationale en Europese doelen. De 
omgevingsvisie is ons integraal kader voor ruimtelijk economische ontwikkeling. 

Door regionale agendavorming werken we samen met onze partners aan specifieke kansen en 
uitdagingen in drie gebieden: Noord Drenthe, Zuidoost Drenthe en Zuidwest Drenthe. Dit 
is geïmplementeerd in bestaande structuren, zodat we met beperkte middelen samen aan de 
integrale opgaven werken.
Eén van onze kerntaken is advisering over ruimtelijke ontwikkelingen in structuurvisies en 
bestemmingsplannen als er sprake is van provinciaal belang. Met deze advisering verbinden wij 
aan de voorkant van ruimtelijke processen onze ambities en doelen met die van onze partners.
Met de beleidsnotitie Zonne-akkers anticiperen we op nieuwe ontwikkelingen en met relatiebe-
heer geven wij onze proactieve advisering vorm. Naast de genoemde ontwikkeladviezen stimu-
leren wij ruimtelijke kwaliteit met de handreiking kernkwaliteiten en het Xplorelab. De digitale 
handreiking bestaat uit een website die sinds de vaststelling van de geactualiseerde omgevings-
visie online is.

Zuinig ruimtegebruik is één van de uitgangspunten van ons beleid. De SER ladder (instrument 
van de Sociaal Economische Raad ten behoeve van zorgvuldig ruimtegebruik) heeft een struc-
turerende werking voor onze financiële inzet. Wij zetten maximaal in op het stimuleren van 
ruimtelijke ontwikkelingen die gericht zijn op inbreiding in bestaand bebouwd gebied.
Zoals omschreven in het recentelijke advies van het Planbureau van de Leefomgeving streven 
wij naar inbreiding boven nieuwe uitleg. De regionale afspraken t.a.v. woningbouw en bedrij-
venterreinen die wij gemaakt hebben in de regio Groningen-Assen vormen hiervan een goed 
voorbeeld. 
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Door het maken van afspraken met gemeenten over de woningbouwopgave en kwalitatieve 
afstemming van het woningaanbod in relatie tot de bestaande woningvoorraad reageren we 
actief op de gevolgen van bevolkingsdaling, ontgroening en vergrijzing. Samen met de Drentse 
gemeenten, makelaars, woningcorporaties, financiële instellingen en de bouwsector geven 
we een vervolg aan het Drents Woningmarktoffensief. Met de Uitvoeringsregeling stimule-
ring herontwikkeling en herbestemming van vastgoed wordt in gebieden waar de woning- en 
bedrijfsmarkt vast zit, hulp geboden voor verduurzaming, saneren, slopen en (ver)nieuwbouw 
van de bestaande woning- en bedrijfsvoorraad. 
Krimp en neergang beperken zich niet tot het platteland. Daarom hebben wij voor 2015 extra 
middelen beschikbaar voor versterking van stedelijke kernen. Met de betrokken gemeenten 
hebben wij voor de stedelijke kernen Meppel, Hoogeveen, Coevorden, Roden en Beilen 
verkend hoe wij de ontwikkeling hiervan in 2014 en 2015 kunnen stimuleren. De nadruk 
ligt daarbij op projecten die de positie van deze kernen als vestigingsplaats en als woon- en 
werk gelegenheidscentrum versterken. Wij maken hierover nog dit jaar uitvoeringsafspraken. 

5.1 Algemeen ruimtelijke ordening (incl Regiovisie Groningen-Assen)

Realisatie ambities en doelen Provinciale omgevingsvisie Drenthe

Doelstelling Resultaat 2015

Realiseren van provinciale ambities en doelen bij planvorming en 

gezamenlijke planontwikkeling.

Een aan de geactualiseerde Omgevingsvisie aangepaste POV 

(provinciale omgevingsverordening) is door PS vastgesteld.

Adviezen op ruimtelijke plannen en ontwikkelingen van gemeen-

ten met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit.

Uitvoering geven aan een gebiedsgerichte benadering van de 

plattelandsdoelen in Noord -,Zuidoost - en Zuidwest Drenthe en 

de Drentsche Aa, integraal en samen met betrokken partners.

Noord: 

 - geactualiseerde regiovisie Groningen-Assen volgens 

jaar programma RGA (bereikbaarheid, afstemming woning-

bouw, bedrijventerreinen en economie). 

 - projectaanvragen Regionale Projecten en Innovatie (RGA).

 - opgaven bereikbaarheid en landschap in het kader van 

Samenwerking Leek-Roden (voorheen IGS).

 - ontwikkelvisie luchthavenomgeving Groningen Airport Eelde.

 - toekomstvisie Veenhuizen

Zuidoost: Verbrede plattelandsagenda Zuidoost (sociaal econo-

mische structuurversterking) + uitwerking concept biobased 

valley (combinatie primaire landbouw Veenkoloniën met chemie/

industrie Emmen). 

Zuidwest: Projecten uit de Samenwerkingsagenda verkennen 

en uitvoeren i.s.m. gemeenten en waterschap met de focus op 

kwaliteitsverbetering van Recreatie en Toerisme en Natuur en 

Landschap. 

Diverse gebiedsontwikkelingen, zoals

 - Uffelte/Ruinen: verkenning ruilverkaveling, onderzoek hydro-

logie, natuur 

 - Belverdere Frederiksoord: economische ontwikkeling hart van 

Frederiksoord 

 - Veenkoloniën, focus duurzame landbouw

 - Drentsche Aa: Uitvoering BIO-plan 2.0 2012-2020.
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Participatie in Regio Groningen-Assen

Doelstelling Resultaat 2015

Een diversiteit aan aantrekkelijke woon- en werkmilieu’s, een 

brede voorzieningenstructuur, een bereikbare regio via de weg 

en het openbaar vervoer en een aantrekkelijk landschap dat ook 

voorziet in de behoefte van recreatieve uitloop.

Participatie in uitvoering jaarprogramma 2015.

Vastgesteld jaarverslag/begroting.

Stimuleren ruimtelijke kwaliteit

Doelstelling Resultaat 2015

En mooi en aantrekkelijk Drenthe door het behouden en waar 

mogelijk versterken van de kernkwaliteiten, in het zorgvuldig 

gebruikmaken van de ruimte en in het waarborgen van de kwali-

teit van het milieu en de leefomgeving.

De digitale handreiking kernkwaliteiten in de vorm van een 

website is uitgebreid met een open forum voor gemeenten en 

Provincie ten behoeve van kennisdeling en kwaliteitsontwikkeling.

Agenderen van kwaliteitsopgaven zoals infrastructuur, leegstand 

en stads- en dorpsranden in samenwerking met onze partners.

Ruimtelijke plannen voldoen aan onze kwaliteitseisen.

Noordervisie 2040: Een richtinggevend kader voor de ruimtelijk-

economische ontwikkeling van Noord-Nederland.

De uitvoering van de Noordervisie is belegd bij SNN.

De opgaven zijn vertaald in RIS 3, SWITCH en de MIRT Gebieds-

agenda.

5.2 Stedelijke ontwikkeling (ISV)

Een aantrekkelijke leefomgeving

Doelstelling Resultaat 2015

Investeren in de kwaliteit en leefbaarheid van bestaand bebouwd 

gebied van steden en dorpen. Stimuleren van ontwikkelingen in 

buurten en wijken waarbij de kwaliteit van de openbare ruimte, 

het opvangen van de krimpproblematiek, veiligheid en mobiliteit 

centraal staan. Een vernieuwende aanpak om de verduurzaming 

en herontwikkeling van bestaand vastgoed te stimuleren en het 

bevorderen van de kwaliteit en diversiteit van de woningvoor-

raad. Een vervolg geven op het beleidsadvies bevolkingsdaling 

‘Van groei naar bloei” door te anticiperen op de gevolgen van 

bevolkingsdaling voor de regionale woningbouwopgave inclusief 

het ontwikkelen van een krimpstrategie voor Oost-Drenthe.

Monitoring op uitvoering en resultaten van ISV3 projecten 

waarvoor in de periode 2010-2014 subsidies zijn toegekend. 

Extra impuls voor de stedelijke ontwikkeling van Hoogeveen, 

Meppel, Coevorden, Roden en Beilen. 

De regeling Stimulering herontwikkeling en herbestemming van 

vastgoed is in juni 2014 vastgesteld en geldt tot eind 2015. Bij 

volledige inzet is te verwachten dat 50 tot 60 panden worden 

aangepakt.

Het Drents Woningmarktoffensief/Startersmanifestatie en de 

Bouw en woonweken Drenthe hebben een structurele opzet.

Monitoring ontwikkeling woningvoorraad ten behoeve van 

regionale woonvisies.

Het programma Vitaal Drenthe - Geconcentreerde aanpak Oost-

Drenthe is uitgevoerd. De regeling Dorpsinitiatieven is twee keer 

opengesteld voor subsidieaanvragen.

Bevolkingsprognose 2015.

Toezicht huisvesting statushouders.
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 Wat mag het kosten?

Product Beleidsopgave Eco. Cat. 2013 

Rekening

2014 2015 Verschil 

2014-2015

2016 2017 2018

Lasten Product 5.1. 

Algemeen ruimte-

lijke ordening 

(incl Regiovisie 

Groningen-Assen)

Participatie in Regio Groningen-

Assen.

Subsidie 1.277.703 1.187.773 2.237.773 -1.050.000 1.237.773 1.237.773 1.237.773

Totaal beleidsopgave 1.277.703 1.187.773 2.237.773 -1.050.000 1.237.773 1.237.773 1.237.773

Realisatie ambities en doelen 

Provinciale omgevingsvisie 

Drenthe

Inkoop 122.570 50.841 50.841 0 25.841 25.841 25.841

Totaal beleidsopgave 122.570 50.841 50.841 0 25.841 25.841 25.841

Stimuleren ruimtelijke kwaliteit. Subsidie 93.029 200.000 200.000 0 0 0 0

Inkoop 312.516 306.700 306.700 0 0 0 0

Totaal beleidsopgave 405.545 506.700 506.700 0 0 0 0

Totaal product 1.805.818 1.745.314 2.795.314 -1.050.000 1.263.614 1.263.614 1.263.614

Product 5.2. Stede-

lijke ontwikkeling 

(ISV)

Een aantrekkelijke leefomgeving Subsidie 1.307.500 880.652 1.650.000 -769.348 0 0 0

Inkoop 162.290 13.895 6.070 7.825 6.070 6.070 6.070

Totaal beleidsopgave 1.469.790 894.547 1.656.070 -761.523 6.070 6.070 6.070

Totaal product 1.469.790 894.547 1.656.070 -761.523 6.070 6.070 6.070

Totaal 3.275.608 2.639.861 4.451.384 -1.811.523 1.269.684 1.269.684 1.269.684

Baten Product 5.1. 

Algemeen ruimte-

lijke ordening 

(incl Regiovisie 

Groningen-Assen)

Realisatie ambities en doelen 

Provinciale omgevingsvisie 

Drenthe

Ontv. 

bijdragen

-27.834 0 0 0 0 0 0

Totaal beleidsopgave -27.834 0 0 0 0 0 0

Stimuleren ruimtelijke kwaliteit. Ontv. 

bijdragen

-66.791 0 0 0 0 0 0

Totaal beleidsopgave -66.791 0 0 0 0 0 0

Totaal product -94.625 0 0 0 0 0 0

Product 5.2. Stede-

lijke ontwikkeling 

(ISV)

Een aantrekkelijke leefomgeving Ontv. 

bijdragen

-155.725 -7.825 0 -7.825 0 0 0

Totaal beleidsopgave -155.725 -7.825 0 -7.825 0 0 0

Totaal product -155.725 -7.825 0 -7.825 0 0 0

Totaal -250.350 -7.825 0 -7.825 0 0 0

Totaal programma 3.025.258 2.632.036 4.451.384 -1.819.348 1.269.684 1.269.684 1.269.684

Verrekening resultaat met reserves

Bijdrage van reserve vitaal platteland 0 -200.000 -1.200.000 1.000.000 0 0 0

Saldo verrekening met reserves 0 -200.000 -1.200.000 1.000.000 0 0 0

Totaal na bestemming 3.025.258 2.432.036 3.251.384 -819.348 1.269.684 1.269.684 1.269.684
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Verschillen tussen begroting 2014 en 2015

Beleidsopgave Eco. Cat. Verschil Toelichting

Participatie in Regio Groningen-Assen. Subsidie -1.050.000 In de 2e Bestuursrapportage 2012 is aangegeven dat er in 2015 een 

eenmalig bedrag van € 1.000.000,-- beschikbaar is voor een investerings-

pakket Leek-Roden.

Een aantrekkelijke leefomgeving Subsidie -769.348 Het betreft hier budget inzake de krimpregeling. Voor 2014 is  

€ 200.000, -- en voor 2015 is € 1.200.000,-- opgenomen. Daarnaast 

wordt in 2015 het budget afgebouwd voor de uitgaven ISV III met een 

bedrag van € 230.652,--.

Overige verschillen 0

Totaal van verschillen tussen 2014 en 2015 -1.819.348
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 Programma 6 
Groen Drenthe: Water, Milieu en 
Bodem

 Missie

Een hoogwaardige leefomgevingskwaliteit is één van de belangrijkste randvoorwaarden voor 
een duurzame ruimtelijk economische ontwikkeling van onze provincie.

 Inleiding

Voor beïnvloeding van de leefomgevingskwaliteit heeft de provincie meerdere middelen en 
zijn meerdere partners betrokken. De provincie is als middenbestuur èn beleidsmaker èn 
beïnvloeder van de diverse actoren èn uitvoerder van (wettelijke) taken. Steeds wordt gekozen 
voor de meest effectieve strategie voor het bereiken van de provinciale doelen.
Veel beleid wordt vormgegeven via Europese en landelijke wet- en regelgeving. Daarnaast is er 
een mate van beleidsvrijheid bij provincies en andere lagere overheden.
De provincie(s) zetten zich in om de wet- en regelgeving te beïnvloeden om zo een uitvoerbaar 
en effectief instrument te krijgen voor de gesignaleerde problemen. Hierbij wordt vaak samen 
met andere belanghebbenden opgetrokken.
Aanvullend maakt de provincie eigen beleid daar waar dat wenselijk is.
De provincie(s) gebruiken hun kennis ook om de medeoverheden te informeren over ontwikke-
lingen en hen, en onszelf als provincie, te stimuleren de uitvoering van hun taken op een goede 
wijze vorm te geven. Voor die goede uitvoering is het nodig dat de beleidsprioriteiten worden 
vastgesteld en de vergunnings- en handhavingstaken daarop zijn afgestemd.

Grondwater en waterhuishouding
Klimaatverandering vergroot de kans op droogte en wateroverlast. Daarom zetten we conform 
de Omgevingsvisie (2014) onze inspanningen voort om samen met de waterschappen water-
overlast te voorkomen en de kwaliteitsdoelstellingen (Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)) te 
realiseren. In de beekdalen houden we ruimte voor water en zoeken we samen met de grondge-
bruikers een goede combinatie tussen de huidige functies en een klimaatbestendig watersysteem.
Op basis van het Deltaprogramma Zoetwater richten we ons op het vasthouden van grond- en 
oppervlaktewater om perioden van droogte te overbruggen. In 2015 gaan we samen met de water-
schappen en grondgebruikers voortvarend aan de slag met het uitvoeren van maatregelen, waarbij 
we verbinding leggen met Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en Europese programma’s en met 
de verdere inrichting van het Nationaal Natuurnetwerk. 

Bodemontwikkeling
Leidraad voor de activiteiten op bodemgebied vormt de Bodemvisie. Verdere uitwerking vindt 
plaats via afzonderlijke beleidsnota’s met als thema’s: bodemsanering, ondergrond, grond-
water, landbouw, natuur, ontgrondingen, aardkundige waarden en archeologie. We willen de 
bodem gebruiken en benutten waar mogelijk en ontwikkelen en beschermen waar nodig. Het 
voorkomen van vermijdbare verontreiniging en aantasting van de bodem (chemisch, fysisch en 
biologisch) blijft daarbij een belangrijk speerpunt. 
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Bodemvervuiling met onaanvaardbare risico’s voor mens of milieu (spoedlocaties) worden op 
basis van een programmatische aanpak gesaneerd. In 2015 worden de laatste bodemverontreini-
gingen waar nog sprake is van risico’s voor de mens aangepakt. 
Grondwaterverontreinigingen worden zoveel mogelijk gebiedsgericht aangepakt.

Milieu 
Belangrijke randvoorwaarde voor duurzame ontwikkeling is een hoge omgevingskwaliteit. 
Drenthe is relatief schoon en er is rust en stilte. Die kwaliteiten willen we behouden 

Uitvoering VTH taken
Een adequaat niveau van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) is essentieel voor 
het behouden en bevorderen van een betere leefomgevingskwaliteit. 
Deze taken worden sinds 1 januari 2014 door de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) 
en door het provinciale team VTH uitgevoerd. De RUD is een samenwerking tussen de Drentse 
gemeenten en provincie om gemeenschappelijk voor de milieu uitvoeringstaken.

In de nieuwe wet Natuur worden veel taken gedecentraliseerd naar de provincies. Het betreft 
taken op het gebied van de natuurbescherming, flora- en fauna en de huidige boswet. Deze 
wet zal naar verwachting in 2015 in werking treden. op 1 maart 2015 zal de Programmatische 
Aanpak Stikstof (PAS) in werking treden. Tevens is een nieuwe wet Dieren voorzien. Door al 
deze nieuwe taken neemt de verantwoordelijkheid voor de provincie toe.
Met de Drentse gemeenten wordt in 2015 de ‘Drentse Maat’ opgesteld. Het gemeenschappelijk 
gedragen kwaliteitsniveau voor de uitvoering van de taken door de RUD. De provincie let, 
vanuit haar IBT rol er op dat het gekozen niveau voldoet aan de wettelijke criteria.

Energietransitie 
De Energiestrategie Drenthe geeft de kaders aan richting een duurzame Drentse energie-
huishouding in 2050. De uitwerking betreft eerst de doelen voor 2020. De afspraken tussen 
Rijk en IPO zijn verankerd in het landelijke energieakkoord*. De noordelijke energieagenda 
(SWITCH) is het antwoord op dat akkoord. In noordelijk verband willen we ten opzichte van 
de landelijke opgave een tandje bijzetten. De energietransitie van fossiel energiegebruik naar het 
gebruik van hernieuwbare energie vraagt een gezamenlijke aanpak van uitvoeringspartners. Met 
de in 2014 voorbereide vernieuwende aanpak geven we in onze rol als netwerkorganisatie een 
impuls aan samenwerking in Drenthe bij de realisatie van een duurzame energiehuishouding. 
Het hoofddoel is minder uitstoot van broeikasgassen, maar ook energieleveringszekerheid, 
zelfvoorziening en ruimtelijke- en economische ontwikkeling van Drenthe (nieuwe werkgele-
genheid, energielandschappen, initiatieven van inwoners).
Bij realisatie van windenergieprojecten is de Gebiedsvisie Windenergie Drenthe het vertrek-
punt en het regieplan voor realisatie van 285,5 MW windenergie voeren we uit. We zetten ons 
onverminderd in voor de productie van andere hernieuwbare energie zoals zonnestroom, groen 
gas en bodemenergie.
We zetten het stimuleren van zonne-energie voort met de campagne Zon zoekt Drent. Met 
bestaande middelen verdubbelen we het budget voor zonneleningen via programma 8. 

*  Energieakkoord voor duurzame groei, 6 september 2013



49 Groen Drenthe: Water, Mi l ieu  en Bodem

6.1 Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer)

Realisatie van een robuust watersysteem in 2015/2027

Doelstelling Resultaat 2015

Aanpak verdroging in de 8 Top-gebieden. Uitvoering maatregelen Reest, Drents-Friese Wold (Oude Willem 

en Vledder Aa, fase 1) en Deurzerdiep gereed.

Uitvoering Bargerveen gestart

Uitvoering Smildigerveen (Zevenblokken, Fochteloerveen) gestart

Vier nieuwe projecten binnen het kader van de realisatiestrategie 

platteland zijn ontwikkeld (samen met de waterschappen).

Nulrapportages toestand voor 2 verdroogde gebieden.

De regionale keringen voldoen in 2015 aan de daarvoor vastge-

stelde normen.

Omgevingsvisie inzake Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR) is 

partieel herzien

Methodiek toetsing regionale keringen (POV) is vastgesteld..

Grondwater voor de drinkwatervoorziening voldoet in 2015 aan 

KRW doel.

Gebiedsdossier kleine onttrekkingen.

Uitvoeringsprogramma oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa

Voortgangsrapport uitvoeringsprogramma’s grondwater winningen

Aanwijzen grondwaterbeschermingsgebied Assen-West (POV).

Gebiedsdossier en uitvoeringsprogramma Assen-West.

Het gehele watersysteem voldoet in 2015 aan de normen voor 

regionale wateroverlast.

 Inrichtingsplan Uffelte-Ruinen.

Normering regionale wateroverlast (POV) is geactualiseerd

Participeren en ondersteunen van educatieve en communicatie-

projecten.

3 projecten: 

 ▪ Ik onderzoek water; educatieproject voor VO profielwerk-

stukken over waterbeheer

 ▪ Jong leren water beheren; educatieproject water voor het 

primair en het voortgezet onderwijs

 ▪ Wereldwaterdag 2015

Realisatie doelen voor de KRW in 2015/2027. Omgevingsvisie inzake het vaststellen van de KRW-doelen voor 

2021 is partieel herzien.

Synergieprojecten: 7 projecten gereed

 ▪ VIEP

 ▪ koppeling Masloot-Eelderdiep

 ▪ beekdal Messschen

 ▪ Hunze

 ▪ Reest

 ▪ Middenloop Vledder Aa

 ▪ Drentsche Aa ( Deurzerdiep)

Een robuust klimaatbestendig (grond)watersysteem voor de lange termijn
Doelstelling Resultaat 2015

Optimale waterveiligheid en zoetwatervoorziening (regionale 

invulling Deltaprogramma).

Twee uitgewerkte pilots van de beekdalvisie.

Omgevingsbeleid met de regionale uitwerking van de Delta-

beslissingen is partieel hierzien.

Uitvoeringsprogramma zoetwater en start uitvoering

Beleidsnotitie voorzieningenniveau zoetwater

Concept-aanvraag interegproject waterkwantiteit en - kwaliteit

2 tot 5 projecten die kansrijke projectvoorstellen op basis van 

sensortechniek verbinden aan het bedrijfsleven, onderwijs en 

onderzoek. 



50 Groen Drenthe: Water, Mi l ieu  en Bodem

Peilbeheer in de provinciale kanalen

Doelstelling Resultaat 2015

Peilbeheer op de provinciale vaarwegen op door Waterschap 

vastgesteld peil.

Geen hoger/lager waterpeil dan de toegestane afwijkingen 

(maximale afwijking van het waterpeil mag 10 cm zijn op basis 

van het door het waterschap vastgestelde peil).

Goed kwalitatief en kwantitatief beheer van de Drentse grondwatervoorraad

Doelstelling Resultaat 2015

Voldoende drinkwater van goede kwaliteit voor nu en in de 

toekomst.

Meetprogramma grondwaterstanden uitgevoerd

Toestand grondwater opgenomen in “Feiten en cijfers”

Gegevens grondwater opgenomen in landelijke databases.

Hydrologische adviezen

Waarnemingen grondwaterkwaliteit.

Actueel grondwatermodel (MIPWA) voor beleidsevaluatie en 

ondersteuning.

Uitvoeren wettelijke taken op basis van de waterwet en andere wetten

Doelstelling Resultaat 2015

Implementatie afspraken bestuursakkoord water. Rapportage over de stand van zaken samenwerking gemeenten 

en waterschappen in de waterketen.

Uitvoering EU-zwemwaterrichtlijn voor schoon en veilig 

zwemwater.

Formeel aangewezen zwemwaterplassen.

Informatie over zwemwater in Drenthe

Uitvoering van waterwet/ waterschapswet. Afspraak met buurprovincies over mandatering financieel toezicht.

Vier bestuursrapportages van de waterschappen.

6.2 Ontgrondingen

Een goede grondstoffenvoorziening in Drenthe

Doelstelling Resultaat 2015

Op een verantwoorde wijze voldoen aan de behoefte aan opper-

vlaktedelfstoffen.

Er is getoetst welke ontgrondingen in Drenthe voldoen aan 

de Nota Ontgrondingen en waar dit niet het geval is, is traject 

uitgewerkt om dit te bereiken. Daarnaast is de vrijstellingsrege-

ling in Hoofdstuk 8 van de POV zodanig aangepast dat hiervan 

geen ongewenst gebruik (meer) kan worden gemaakt en deze in 

overeenstemming is met de Nota Ontgrondingen.
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6.3 Bodemontwikkeling

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

Doelstelling Resultaat 2015

Voorkoming van ingebruikname van zoutkoepels voor opslag van 

gevaarlijke stoffen (zoals radioactief afval). Indicator: Beïnvloe-

ding rijksbeleid voor opslag kernafval (via Strong/Opera).

Beïnvloed rijksbeleid met als resultaat dat het Drentse beleid 

adequaat is opgenomen in het Rijksbeleid voor de onderdelen 

ondergrond, radioactief afval en Mijnbouwwet.

Zoutkoepels zijn niet gebruikt voor opslag kernafval.

Bodemgezondheid: In 2020 wordt de bodem voor alle gewenste functies duurzaam 
beheerd en gebruikt

Doelstelling Resultaat 2015

Bodemsanering

regie op beleid en uitvoering

afstemming/beïnvloeding landelijk beleid

Stimuleren gebiedsgerichte, integrale oplossingen

Alle bodemverontreinigingen met onaanvaardbare risico’s voor 

de mens zijn uitgevoerd of risico’s zijn beheersbaar;

Bodemvervuiling met onaanvaardbare risico’s voor het milieu zijn 

in beeld gebracht, beschikt en de risico’s zijn beheersbaar;

Niet-spoedeisende bodemsaneringen zijn opgenomen in stede-

lijke ontwikkelingsplannen of in beheer bij grondeigenaren.

Afstemming met landelijk beleid, voeren van regie op de uitvoe-

ring van bodemsanering en stimuleren gebiedsgerichte, integrale 

oplossingen.

Opdracht aan RUD Drenthe voor uitvoeren van de werkzaamhe-

den die voortvloeien uit het bodemprogramma ‘werk maken van 

eigen bodem 2014-2019’

Behoud van specifiek benoemde veenbodems in relatie tot 

(natuur)doelstellingen en beperking van veenoxidatie.

Besluit over aanpak veenbodems/veenoxidatie vastgesteld.

De helft van de landbouwsector werkt volgens het kringloop-

principe.

Een vastgesteld programma kringlooplandbouw als uitwerking 

van de AgroAgenda Noord Nederland in samenwerking met de 

betrokken partners.

Meerjarig noord Nederlands project uitrol KringloopWijzer; doel 

is om 500 Drentse melkveehouders te bereiken

Minimaal 1 opgerichte Operational Group i.h.k.v. European 

Innovation Partnerships op het thema kringlooplandbouw 

melkveehouderij

Landbouwproject in grondwaterbeschermingsgebieden met 30 

akkerbouwers.

Vastlegging van de gewenste bodemkwaliteit voor boven- en 

ondergrond en beheer van reststromen via hergebruik en kring-

loop van grondstoffen.

De actuele en gewenste bodemkwaliteit is voor de bovengrond 

vastgelegd (bodemkwaliteitskaart). 

Mogelijkheden om te komen tot een functiegerichte bodemkwa-

liteitskaart voor de ondergrond zijn verkend.
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Bodemarchief: In 2020 worden aardkundige en archeologische waarden gezien als 
waardevol erfgoed en Drentse kernkwaliteit

Doelstelling Resultaat 2015

Kennisoverdracht en bewustwording van aardkundige waarden 

bij verschillende doelgroepen.

1 symposium als invulling Europees jaar van de Bodem; Drentse 

thema’s veen en zand

5 boekwerken rondom thema aardkundige waarden

1 Inqua-Peribaltic Meeting, internationaal wetenschappelijk congres

Geopark: voorbeeldfunctie voor omgang van het bodemarchief 

voor ruimtelijke, toeristische en economische ontwikkelingen.

Het Geopark wordt ingezet als voorbeeldfunctie. Dit wordt mede 

gerealiseerd door:

 ▪ 1 Geoparkweek en geoparkcongres;

 ▪ Nieuwe Hotspot rond het Aardkundig Monument Lheewal, 

inclusief boek en aangelegde route;

 ▪ 1 Geopark publieksboek.

Samen met partners aanwijzing van acht aardkundige monumen-

ten die bekendheid genereren onder een breed publiek.

Een aardkundig monument onthuld, in 2015 het monument 

Mekelermeer

Bodemkennis: Beschikking over een goed en actueel kennisnetwerk

Doelstelling Resultaat 2015

Kennis van de Drentse bodem, zodat inzicht bestaat in 

effecten van het bodembeleid en belanghebbende partijen 

beschikken over relevante bodeminformatie.

Actuele data van de bodemkwaliteit

Geactualiseerde digitale bodematlas

Actuele informatie over Milieu, Bodem en Energie op www.drenthe.nl

6.4 Milieu

Stimuleren van duurzame ontwikkeling en projecten

Doelstelling Resultaat 2015

Goed opdrachtgeverschap RUD Drenthe. Werkplan RUD met duidelijke, éénduidige afspraken over de 

uitvoering van de provinciale taken die bij de RUD belegd zijn. 

Dit ook voor eventueel aanvullende opdrachten.

‘Drentse Maat’, een samen met andere deelnemers in de RUD 

vastgestelde kwaliteitsmaat voor de RUD passend bij de landelijk 

afgesproken kwaliteit. 

Provinciale duurzaamheidsdoelen bereiken via bewustwording. Uitvoeringsprogramma Duurzaam Door

Jaarcongres Duurzame Dates

Uitvoeren IBT taken t.a.v. de Wabo en de archiefinspectie. Jaarlijkse rapportage(s) aan GS en PS over de taakuitvoering van 

gemeenten en andere betrokkenen waarbij door verder invulling 

geven aan horizontaal toezicht de rol van de provincie meer 

terughoudend is.

Alleen waar nodig begeleiden van verbetertrajecten.

Regie en coördinatie van en met andere bevoegde gezagen door 

afspraken over handhavingssamenwerking, noordelijke samen-

werking en overleg met Buitengewoon Opsporing Ambtenaren 

(BOA”s).

2 projecten samen met de partners al dan niet binnen de RUD. 

Ketenhandhaving en energie.

Handhavingsafspraken met de politie en BOA werkgevers over 

concrete inzet BOA’s bij natuurtoezicht.

Werkafspraken met Groningen en Fryslan hoe invulling te geven 

aan deze taken.

Landelijke handhavingsstrategie Drenthe breed ingevoerd.
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Behoud en verbeteren algemene milieukwaliteit Drenthe door inbreng in ruimtelijke 
plannen

Doelstelling Resultaat 2015

Behoud van donkerte en stilte; vermindering geluidsbelasting 

wegverkeerslawaai en (verbetering) luchtkwaliteit.

SWUNG-2 geïmplementeerd /voorbereid (verkeerslawaai). 

Actueel beleid donkerte vastgelegd als onderdeel kernkwaliteiten 

en (indien nodig) regelgeving in POV.

Actueel beleid stilte vastgelegd als onderdeel kernkwaliteiten en 

(indien nodig) geactualiseerde regelgeving in POV.

Actuele data verkeerstellingen t.b.v. monitoringstool Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.

Actueel SMOG-draaiboek.

Invulling wettelijke bevoegdheid BRO-advies bij planadvisering 

gemeentelijke bestemmingsplannen en –structuurvisies.

Plannen getoetst op aspect milieukwaliteit op basis van de 

provinciale belangen geformuleerd in het omgevingsbeleid.

Procedurele ondersteuning en advisering plan MER. Adviezen geleverd en opgestelde Milieueffectrapportages 

getoetst. 

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

Doelstelling Resultaat 2015

Blijvende kwaliteitsimpuls voor de uitvoering van externe 

veiligheidstaken bij gemeenten, provincie en Veiligheidsregio. 

(Beoogd) (effect)indicator: Bestemmingsplannen en milieuver-

gunningen EV-proof; Actuele risicokaart.

Vastgesteld programma ‘Impuls Omgevingsveiligheid 2015- 2018’.

(Dienstverlenings)overeenkomst tussen de RUD/OD-G en de 

provincie over de bij de RUD belegde externe veiligheidstaken 

voor provincie en gemeenten.

6.5 Vergunningverlening en handhaving/RUD

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

Doelstelling Resultaat 2015

Externe veiligheid (EV). Samenwerking met gemeenten, Veiligheidsregio en RUD.

WABO, vergunningverlening en handhaving algemeen (provincie)

Doelstelling Resultaat 2015

VTH taken worden effectief uitgevoerd Uitvoeringsprogramma (UP-VTH) voor vergunningverlening en 

handhaving gebaseerd op de procescriteria zoals opgenomen in 

de WABO vastgesteld

Nieuwe en gewijzigde regelgeving is verwerkt in de opdracht 

aan de RUD
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Doelstelling Resultaat 2015

Invulling geven aan de verantwoordelijkheid voor de wettelijke 

taken vanuit diverse wetgeving. De provincie blijft bevoegd 

gezag maar de uitvoering wordt neergelegd bij de RUD.

Uitvoering wettelijke taken als Bevoegd Gezag door vaststelling 

van de beleidskaders waarbinnen de RUD namens de provincie 

(vergunning) aanvragen, meldingen, verzoeken, en adviesvragen 

ingevolge de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht de Wet 

bodembescherming, het besluit bodemkwaliteit, het Vuurwerkbe-

sluit, de Wet Luchtvaart en de Wet Geluidhinder afhandelt.

Dienstverleningsovereenkomst tussen de RUD Drenthe en de 

provincie over de uitvoering van het uitvoeringsprogramma 

bodemsanering 2014 t/m 2019

Effectieve uitvoering Archiefwet: adviseren, controleren en 

rapporteren over de archivering bij de provincie.

Rapportage aan GS en PS over de resultaten van voorlichting en 

controles a.d.h.v. referentiemodel.

Vervolg geven aan het convenant Naleefstrategie Natuurwetge-

ving via het Landelijke platform Groene regisseurs.

Landelijke uniformiteit provinciale regierol.

Vastgestelde gezamenlijke prioriteiten van terreineigenaren, 

politie en OM voor toezicht op de naleving van de natuurwet-

geving.

WABO (RUD)

Doelstelling Resultaat 2015

Uitvoeren van de werkzaamheden vanuit de Wet Algemene 

Bepalingen Omgevingsrecht, de Wet bodembescherming, het 

besluit bodemkwaliteit, het Vuurwerkbesluit, de Wet Luchtvaart 

en de Wet Geluidhinder

de afspraken zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma VTH 

2015 volgens de beleidskaders zoals vastgelegd in de Dienst-

Verlening Overeenkomst (DVO) tussen de RUD Drenthe en de 

provincie zijn gerealiseerd.

De VTH taken t.a.v. de coördinatie Besluit Risico Zware Ongeval-

len (BRZO) zijn conform de DVO gerealiseerd..

Het programma bodemsanering 2015 vanuit het beleidsplan 

2014-2019 is uitgevoerd

24 uurs bereikbaarheid voor burgers en bedrijven. Klachten zijn direct ter beoordeling doorgeleid naar de RUD.

Bij incidenten waar de provincie bevoegd is, is direct door de 

RUD gehandeld.

Nazorg stortplaatsen technisch op orde Indien noodzakelijk advies financiële aspecten 

Groene wetgeving (Provincie)

Doelstelling Resultaat 2015

Een goede uitvoering van de Natuurbeschermingswet 1998. Met beleidsteam landelijk invloed uitoefenen op de ontwikkeling 

en implementatie van uitvoerbaar PAS (voorzien per 1-3-2015)

Een op PAS toegerust team VTH dat tevens ondersteunende 

werkzaamheden uitvoert bij de totstandkoming van Natura2000 

beheerplannen

Vergunnen van, naar nu voorzien, 230 NB-wetaanvragen in 2015

Overzicht en borging van oplossing voor x-aantal (nu nog in 

onderzoek door Alterra) interimmers.

Werkend + geimplementeerd Aerius. inclusief registratiesysteem 

ontwikkelruimte.

Controle van allen verleende Nb-wet vergunningen en 

hand having op het aantal dierplaatsen bij een bedrijf.
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Doelstelling Resultaat 2015

Een goede uitvoering van de Boswet. Adviezen over aanvragen aan de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland (RVO) en namens de RVO uitvoeren van controles en 

adviseren over handhaving 

Uitvoeren provinciale handhavende taak (invulling geven aan 

strafrechtelijke handhaving)

Een goede uitvoering van de Flora- en faunawet. Afstemming met de FBE over een werkbare en juiste werkwijze 

mbt de wettelijk verplichte registratie ihkv ontheffingen en 

machtigingen FF-wet.

Gemeenten stellen, indien zij dit zelf wensen, een Steenmarter-

BeheerPlan op en vragen daarna bij de provincie een ontheffing 

aan op basis van dit plan.

Gemeenten met plan krijgen voor 5 jaar een ontheffing van GS.

Cross Compliance Het uitvoeren van de controles in het kader van de cross 

 compliance conform de landelijke werkwijze

Overige wetgeving (RUD)

Doelstelling Resultaat 2015

Het uitvoeren van de Provinciale Omgevingsverordening (POV) 

voor de hoofdstukken 5, 7, 8, 10 en 12

Alle verleende ontheffingen voldoen aan de POV. Er is adequaat 

toezicht gehouden op de bepalingen uit de POV

Uitvoeren van Ontgrondingenwet Er zijn in-en externe adviezen uitgebracht, vergunningen 

verleend, handhaving- en bezwaar- en beroepszaken gevoerd

Uitvoeren van de Waterwet/grondwaterbeheer. Het landelijk grondwater register is actueel

Behandelen aanvragen van burgers en bedrijven voor grondwa-

teronttrekkingen t.b.v. proces- en industriewater > 150.000m3/

jaar, t.b.v. drinkwater en Warmte Koude Opslag (bodemenergie)

Uitvoeren van de WHVBZ.Naleefgedrag wetgeving op minimaal 

95 % zien te krijgen en te houden.Burger optimaal laten inspre-

ken en betrekken bij het vaststellen van de lijst met zwemplassen

Controle en bewaking van de waterkwaliteit, voor de circulatie-

baden resulterend in een zgn. jaartoets.

Publieksparticipatie bij het vaststellen van de lijst met zwemwa-

ter (zwemplassen).

Uitgifte van een zwemwaterfolder en bijhouden website www.

zwemwater.nl 

Jaarlijkse controle van de zwemwaterlocaties (zwemplassen en 

circulatiebaden) resulterend in een bezoekverslag.

6.6 Bodemsanering

Bodemsanering

Doelstelling Resultaat 2015

Advisering beleidsontwikkeling. Advies t.b.v. landelijke invloed op de beleidsontwikkelingen.

Uitvoeren programma bodemsanering.  ▪ Opdracht verleend aan RUD voor de uitvoering van het 

bodemsaneringsprogramma

 ▪ monitoren voortgang

 ▪ financiering van de uitvoering van het bodemsanerings-

programma

Opstellen meerjarenproramma 2016-2020 Vastgesteld programma 2016-2020
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6.7 Energie en klimaat

Een duurzamere Drentse energiehuishouding in relatie tot de ruimtelijke en economische 
ontwikkeling van Drenthe

Doelstelling Resultaat 2015

In 2020 een afname van CO2 emissie van 20% ten opzichte van 

1990 tot 3,0 Mton en een aandeel hernieuwbaar energiegebruik 

van 16% (indicator uitstoot in Mton CO2)

Energiebalans van Drenthe: 

 ▪ geactualiseerde energiebalans van 2020, 2023 en 2030

Georganiseerde dialoog energietransitie Drenthe:

 ▪ transitiearena’s met koplopers

 ▪ netwerk community als platform

Spoor I energie-efficiency landbouw en industrie: 

 ▪ afspraak met RUD m.b.t. vergunningverlening en handhaving 

voor de industrie (in opdrachtverlening RUD).

 ▪ energie en landbouw: zie 6.3 Kringlooplandbouw

Spoor II duurzaam verkeer en vervoer: 

 ▪ duurzaam eigen wagenpark

 ▪ lobby fiscalisering groen gas

 ▪ afspraken m.b.t. laadinfrastructuur elektrisch vervoer

Spoor III energiebesparing gebouwde omgeving: 

 ▪ noordelijke financieringsregelingen (duurzaamheidslening)

 ▪ energiebesparing 3000 - 5000 woningen 

Spoor IV hernieuwbare energieproductie: 

 ▪ Zon zoekt Drent, zonnelening, beleidskader zonnestroom

 ▪ communicatie en regie realisatie windparken conform regie-

plan windenergie.

 ▪ beleidsplannen bio-energie en zonne-energie

 ▪ Adviezen WKO en acties programmaplan geothermie 

 ▪ aanzet restwarmteplan .

Spoor V schoon fossiel:

(eventueel reageren op landelijk beleid)

Geactualiseerde digitale energie-atlas

Toelichting
Voor een nadere toelichting van de te realiseren beleidsstrategie per spoor verwijzen we naar 
het document Energiestrategie Drenthe van 17 september 2013 www.provincie.drenthe.nl/
energiestrategie

6.8 Beheer afvalstoffen

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

Doelstelling Resultaat 2015

Nazorg stortplaatsen financieel op orde. Vermogen in nazorgfonds op orde.
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 Wat mag het kosten?

Product Beleidsopgave Eco. Cat. 2013 

Rekening

2014 2015 Verschil 

2014-2015

2016 2017 2018

Lasten Product 6.1. 

Grondwater en 

waterhuishouding 

(incl. waterschap-

pen en peilbeheer)

Een robuust klimaatbestendig 

(grond)watersysteem voor de 

lange termijn.

Inkoop 171.822 158.084 158.084 0 173.084 173.084 173.084

Totaal beleidsopgave 171.822 158.084 158.084 0 173.084 173.084 173.084

Goed kwalitatief en kwantitatief 

beheer van de Drentse grond-

water voorraad

Inkoop 577.972 697.086 547.086 150.000 547.086 547.086 547.086

Totaal beleidsopgave 577.972 697.086 547.086 150.000 547.086 547.086 547.086

Peilbeheer in de provinciale 

kanalen

Subsidie 1.361 5.734 5.734 0 5.734 5.734 5.734

Kapitaal-

lasten

50.292 48.571 46.850 1.721 45.129 43.408 41.687

Totaal beleidsopgave 51.653 54.305 52.584 1.721 50.863 49.142 47.421

Realisatie van een robuust water-

systeem in 2015/2027

Inkoop 184.401 673.083 673.083 0 173.083 173.083 173.083

Totaal beleidsopgave 184.401 673.083 673.083 0 173.083 173.083 173.083

Uitvoeren wettelijke taken op basis 

van de waterwet en andere wetten.

Inkoop 0 45.144 45.144 0 45.144 45.144 45.144

Totaal beleidsopgave 0 45.144 45.144 0 45.144 45.144 45.144

Totaal product 985.848 1.627.702 1.475.981 151.721 989.260 987.539 985.818

Product 6.2. 

Ontgrondingen

Een goede grondstoffenvoor-

ziening in Drenthe

Inkoop 54.898 0 0 0 0 0 0

Totaal beleidsopgave 54.898 0 0 0 0 0 0

Totaal product 54.898 0 0 0 0 0 0

Product 6.3. 

Bodemontwik-

keling

Bodemarchief: In 2020 worden 

aardkundige en archeologische 

waarden gezien als waardevol 

erfgoed en Drentse kernkwaliteit

Inkoop 34.054 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000

Totaal beleidsopgave 34.054 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000

Bodemgezondheid: In 2020 wordt 

de bodem voor alle gewenste 

functies duurzaam beheerd en 

gebruikt

Inkoop 199.523 217.100 207.100 10.000 207.100 207.100 207.100

Subsidie 11.850 0 0 0 0 0 0

Totaal beleidsopgave 211.373 217.100 207.100 10.000 207.100 207.100 207.100

Bodemkennis: Beschikking over 

een goed en actueel kennisnetwerk

Inkoop 10.326 0 0 0 0 0 0

Totaal beleidsopgave 10.326 0 0 0 0 0 0

Totaal product 255.753 237.100 227.100 10.000 227.100 227.100 227.100

Product 6.4. Milieu Stimuleren van duurzame ontwik-

keling en projecten

Inkoop 12.326 100.000 100.000 0 0 0 0

Subsidie 487.689 453.249 359.607 93.642 364.641 369.746 374.923

Totaal beleidsopgave 500.015 553.249 459.607 93.642 364.641 369.746 374.923

Totaal product 500.015 553.249 459.607 93.642 364.641 369.746 374.923
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Product Beleidsopgave Eco. Cat. 2013 

Rekening

2014 2015 Verschil 

2014-2015

2016 2017 2018

Product 6.5. 

Vergunning-

verlening en 

handhaving/RUD

Externe veiligheid: zorgen voor 

een goede balans in (risico)ruimte-

gebruik tussen, wonen, werken, 

recreëren en economische activiteit

Inkoop 229.139 367.000 0 367.000 0 0 0

Totaal beleidsopgave 229.139 367.000 0 367.000 0 0 0

Groene wetgeving (Provincie) Inkoop 50.055 89.449 89.449 0 89.449 89.449 89.449

Totaal beleidsopgave 50.055 89.449 89.449 0 89.449 89.449 89.449

Overige wetgeving, vergunningver-

lening c.a. (provincie)

Inkoop 178.626 185.000 0 185.000 0 0 0

Totaal beleidsopgave 178.626 185.000 0 185.000 0 0 0

WABO (RUD) Inkoop 99.228 0 0 0 0 0 0

Totaal beleidsopgave 99.228 0 0 0 0 0 0

WABO, vergunningverlening en 

handhaving algemeen (provincie)

Subsidie 155.453 2.646.328 2.593.599 52.729 2.593.599 2.593.599 2.593.599

Inkoop 126.701 237.035 237.035 0 237.035 237.035 237.035

Totaal beleidsopgave 282.154 2.883.363 2.830.634 52.729 2.830.634 2.830.634 2.830.634

Water (Provincie) Inkoop 11.881 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000

Totaal beleidsopgave 11.881 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000

Totaal product 851.084 3.539.812 2.935.083 604.729 2.935.083 2.935.083 2.935.083

Product 6.6. 

Bodemsanering

Bodemsanering Inkoop 1.877.779 7.244.114 4.846.994 2.397.120 103.915 103.915 103.915

Subsidie 176.053 2.330.113 250.000 2.080.113 250.000 250.000 250.000

Totaal beleidsopgave 2.053.832 9.574.227 5.096.994 4.477.233 353.915 353.915 353.915

Totaal product 2.053.832 9.574.227 5.096.994 4.477.233 353.915 353.915 353.915

Totaal 4.701.430 15.532.090 10.194.765 5.337.325 4.869.999 4.873.383 4.876.839

Baten Product 6.1. 

Grondwater en 

waterhuishouding 

(incl. waterschap-

pen en peilbeheer)

Goed kwalitatief en kwantitatief 

beheer van de Drentse grondwa-

tervoorraad

Leges -756.048 -710.000 -710.000 0 -710.000 -710.000 -710.000

Ontv. 

bijdragen

-41.345 0 0 0 0 0 0

Totaal beleidsopgave -797.393 -710.000 -710.000 0 -710.000 -710.000 -710.000

Totaal product -797.393 -710.000 -710.000 0 -710.000 -710.000 -710.000

Product 6.2. 

Ontgrondingen

Een goede grondstoffenvoorzie-

ning in Drenthe

Leges -80.225 -51.345 -51.345 0 -51.345 -51.345 -51.345

Totaal beleidsopgave -80.225 -51.345 -51.345 0 -51.345 -51.345 -51.345

Totaal product -80.225 -51.345 -51.345 0 -51.345 -51.345 -51.345

Product 6.3. 

Bodemontwik-

keling

Bodemarchief: In 2020 worden 

aardkundige en archeologische 

waarden gezien als waardevol 

erfgoed en Drentse kernkwaliteit

Ontv. 

subsidies

-5.785 0 0 0 0 0 0

Ontv. 

bijdragen

-1.000 0 0 0 0 0 0

Totaal beleidsopgave -6.785 0 0 0 0 0 0
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Product Beleidsopgave Eco. Cat. 2013 

Rekening

2014 2015 Verschil 

2014-2015

2016 2017 2018

Bodemgezondheid: In 2020 wordt 

de bodem voor alle gewenste 

functies duurzaam beheerd en 

gebruikt

Ontv. 

bijdragen

-3.333 -10.000 0 -10.000 0 0 0

Totaal beleidsopgave -3.333 -10.000 0 -10.000 0 0 0

Totaal product -10.118 -10.000 0 -10.000 0 0 0

Product 6.4. Milieu Stimuleren van duurzame ontwik-

keling en projecten

Ontv. 

bijdragen

-111.167 0 0 0 0 0 0

Ontv. 

subsidies

0 -100.000 0 -100.000 0 0 0

Totaal beleidsopgave -111.167 -100.000 0 -100.000 0 0 0

Totaal product -111.167 -100.000 0 -100.000 0 0 0

Product 6.5. 

Vergunning-

verlening en 

handhaving/RUD

Groene wetgeving (Provincie) Ontv. 

bijdragen

-8.251 0 0 0 0 0 0

Totaal beleidsopgave -8.251 0 0 0 0 0 0

WABO (RUD) Ontv. 

bijdragen

-3.000 0 0 0 0 0 0

Totaal beleidsopgave -3.000 0 0 0 0 0 0

WABO, vergunningverlening en 

handhaving algemeen (provincie)

Leges -86.510 -175.000 -175.000 0 -175.000 -175.000 -175.000

Totaal beleidsopgave -86.510 -175.000 -175.000 0 -175.000 -175.000 -175.000

Totaal product -97.760 -175.000 -175.000 0 -175.000 -175.000 -175.000

Product 6.6. 

Bodemsanering

Bodemsanering Ontv. 

bijdragen

-24.000 -325.000 -1.075.000 750.000 0 0 0

Ontv. 

subsidies

-8.238 -5.797.633 -2.252.500 -3.545.133 -250.000 -250.000 -250.000

Totaal beleidsopgave -32.238 -6.122.633 -3.327.500 -2.795.133 -250.000 -250.000 -250.000

Totaal product -32.238 -6.122.633 -3.327.500 -2.795.133 -250.000 -250.000 -250.000

Totaal -1.128.902 -7.168.978 -4.263.845 -2.905.133 -1.186.345 -1.186.345 -1.186.345

Totaal programma 3.572.528 8.363.112 5.930.920 2.432.192 3.683.654 3.687.038 3.690.494

Verrekening resultaat met reserves

Bijdrage aan reserve grondwaterheffing 10.934 0 0 0 0 0 0

Bijdrage van reserve grondwaterheffing 0 -150.000 0 -150.000 0 0 0

Bijdrage van reserve monitoring voormalige stortplaatsen -56.057 -105.000 -75.000 -30.000 0 0 0

Saldo verrekening met reserves -45.123 -255.000 -75.000 -180.000 0 0 0

Totaal na bestemming 3.527.405 8.108.112 5.855.920 2.252.192 3.683.654 3.687.038 3.690.494
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Verschillen tussen begroting 2014 en 2015

Beleidsopgave Eco. Cat. Verschil Toelichting

Goed kwalitatief en kwantitatief beheer van de Drentse grond-

watervoorraad

Inkoop 150.000 De kosten voor de uitvoering van de Grondwaterwet zijn in 2014 eenmalig met 

€ 150.000,-- verhoogd voor het beekdalherstelproject Deurzerdiep.

Stimuleren van duurzame ontwikkeling en projecten Subsidie 93.642 Het verschil wordt veroorzaakt door indexatie van het subsidie aan de 

Drentse Milieu Federatie en het vervallen van een eenmalige Rijksbijdrage van 

€ 100.000,-- voor “Leren voor Duurzaamheid”

Externe veiligheid: zorgen voor een goede balans in (risico)

ruimtegebruik tussen, wonen, werken, recreëren en economische 

activiteit

Ontv. 

bijdragen

367.000 Met ingang van 2015 is de rijksbijdrage voor het Uitvoeringsprogramma externe 

veiligheid beeindigd.

Overige wetgeving, vergunningverlening c.a. (provincie) Inkoop 185.000 Met ingang van 2015 is de rijksbijdrage voor het Uitvoeringsprogramma externe 

veiligheid beeindigd.

WABO, vergunningverlening en handhaving algemeen (provincie) Subsidie 52.729 In 2014 ontvingen we nog een bijdrage van € 52.729,-- in het kader van ISV III. 

Deze rijksbijdrage is met ingang van 2015 vervallen.

Bodemsanering Inkoop 2.397.120 Voor de uitvoering van onze bodemsaneringstaak en de afspraken uit het 

Convenant bodem voor de periode 20101 tot en met 2014 is een meerjaren 

uitvoeringsprogramma opgesteld. Het programma is begin 2010 door ons college 

vastgesteld. De lasten van de uitvoering van het programma zijn begroot op 

€ 13,2 miljoen . Voor de uitvoering ervan ontvingen we van het Rijk t/m 2014 

geoormerkte middelen. In 2015 zijn de resterende middelen uit voorgaande jaren 

in het exploitatiebudget verwerkt.

Subsidie 2.080.113 Idem

Stimuleren van duurzame ontwikkeling en projecten Ontv. 

subsidies

-100.000 In 2014 hebben we een Rijksbijdrage van € 100.000,-- ontvangen voor “Leren 

voor Duurzaamheid”

Bodemsanering Ontv. 

bijdragen

750.000 Zie toelichting bij de uitgaven, dit betreffen ontvangsten van derden i.v.m. 

bodemsanering.

Ontv. 

subsidies

-3.545.133 Zie toelichting bij de uitgaven, dit betreft de rijksbijdrage i.v.m. bodemsanering.

Overige verschillen 1.721

Totaal van verschillen tussen 2014 en 2015 2.432.192
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 Programma 7 
Groen Drenthe: pMJP, Natuur en 
landschap en Landbouw

 Missie

Ontwikkelen van natuur en landschap, om Natura 2000doelen, EHS, biodiversiteit en 
kernkwaliteiten te borgen en gelijktijdig economische ontwikkelingsmogelijkheden in onze 
provincie te bevorderen.

 Inleiding

In 2013 heeft het Rijk met de provincies afspraken gemaakt over de volledige decentralisatie 
van het natuurbeleid in het Natuurpact. Hierin is onder meer vastgelegd dat de provincies 
verantwoordelijk zijn voor de realisatie en de instandhouding van het robuuste Natuurnetwerk 
Nederland (NNN). We pakken deze rol op samen met de maatschappelijke organisaties. Het 
Rijk keert de benodigde middelen uit via het provinciefonds. Hiermee realiseren de provincies 
het restant van de EHS (nu NNN genoemd) . Dit dient uiterlijk in 2027 afgerond te zijn. Met 
de afspraken in het Natuurpact is ook het beheer van de NNN geregeld. Tevens worden er PAS 
maatregelen (programmatische aanpak stikstof) uitgevoerd waarmee de kwaliteit van de natuur 
verbeterd wordt en er ontwikkelruimte voor de economie ontstaat.

Natuurvisie
De basis voor het Drentse natuurbeleid is vastgelegd in de Natuurvisie. Een goede biodiversiteit 
en soortenbeleid omvat heel Drenthe en niet alleen het NNN. Dit betekent dat de provincie 
in het licht van de in gang gezette decentralisatie ook voor de natuurwaarden buiten het NNN 
een verantwoordelijkheid heeft. De nadere invulling hiervan ontwikkelen we samen met onze 
partners. In 2015 werken wij, met onze partners, de in de Natuurvisie neergelegde doelstel-
lingen nader uit. Daarbij zoeken we onder meer naar nieuwe samenwerkingsverbanden.

Realisatiestrategie Platteland
In de Realisatiestrategie Platteland gaat het zowel om de uitvoering van het natuurbeleid als om 
de uitvoering van andere plattelandsdoelen zoals water, landbouw, landschap en recreatie en 
toerisme. Het gaat hierbij om de prioritering, de te realiseren prestaties, de benodigde middelen, 
de uitvoering per project, etc. De provincie Drenthe voert hierbij de regie en de uitvoering zelf 
geschiedt samen met onze maatschappelijke partners. 

Ontwikkelopgave verwerving, functieverandering en inrichting NNN
Belangrijk onderdeel van de Realisatiestrategie is de ontwikkelopgave die door de vaststelling 
van de herijkte EHS (26 juni 2013, nu NNN) in overeenstemming is gebracht met de ambitie 
van het Groenmanifest. In 2013 is reeds begonnen met de uitvoering van de Icoonprojecten de 
Reest, Bargerveen, Drents-Friese Wold en de Hunze, maar ook met projecten als Spier-Moraine 
bij het Dwingelderveld en Anreper-Deurzerdiep. Hiermee zetten we belangrijke stappen in de 
ontwikkelopgave. In 2015 geven we de verdere uitvoering vorm binnen de Realisatiestrategie 
Platteland. Daarbij sorteren we voor op het beschikbaar komen van de extra middelen voor 
natuurontwikkeling in 2016 en 2017. Dat doen we door te investeren in goede projectontwikke-
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ling. Hierbij gaat speciale aandacht uit naar de inzet van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) die 
onderdeel wordt van de provincie.

Beheeropgave
Veertien Natura 2000-gebieden liggen geheel of gedeeltelijk in Drenthe. De provincie moet voor 
al deze gebieden een Beheerplan vaststellen. Voor acht gebieden nemen wij zelf het voortouw 
voor het opstellen van de Beheerplannen. Twaalf van de veertien gebieden bevatten stikstofge-
voelige habitats. Deze gebieden maken onderdeel uit van de Programmatische Aanpak Stikstof 
(PAS). In het kader hiervan wordt via generieke maatregelen voorzien in strengere eisen voor 
de veehouderij, bijvoorbeeld als het gaat om eisen aan nieuwbouw van stallen of voor het 
aanwenden van mest. Bovendien moeten er in de betrokken gebied herstelmaatregelen uitge-
voerd worden. Het definitief vaststellen van Beheerplannen is mogelijk na een akkoord over 
de PAS. Daarnaast moeten bij het vaststellen van de Beheerplannen ook de randvoorwaarden 
van de beschikbare budgetten worden meegenomen. Vooruitlopend op de vaststelling van 
de Beheerplannen en het PAS-programma gaan we we in 2015 door met het voorbereiden en 
uitvoeren van herstelmaatregelen. Deze maatregelen lopen uiteen van extra begrazen en plaggen 
tot het realiseren van hydrologisch herstel in Drents Friese Wold en Dwingelderveld. Buiten 
de internationale verplichtingen is de verwachting dat ten minste het beheer binnen het NNN 
gesubsidieerd blijft conform de huidige overeenkomsten.
De uitvoering van de diverse subsidieregelingen gebeurt bij de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO.nl)

Dienst Landelijk Gebied
Per 1 maart 2015 wordt de Dienst Landelijk Gebied (DLG) ontbonden en gaat een deel van het 
personeel over naar de provincies. Drenthe krijgt 52 fte en Groningen 24 fte. Het Rijk verstrekt 
daarvoor een vergoeding van 5,3 respectievelijk 2,5 miljoen. Drenthe en Groningen streven 
ernaar om deze uitvoerende eenheid onder te brengen in een Gemeenschappelijke regeling. 

Plattelandsontwikkeling
Naast de eerder beschreven invulling van het NNN zijn voor Drenthe vooral van belang: 
Nationale parken/landschappen, landschapsbeheer, landbouwstructuurverbetering (kavelruil), 
leefgebiedenbenadering, routenetwerken, leefbaarheid en schaapskuddes. Wij zijn van mening 
dat de Nationale Parken een essentiële bijdrage leveren aan de vrijetijdseconomie die voorziet 
in een (inter)nationale behoefte en bijdraagt aan een gunstig woon-werk klimaat van onze 
provincie. Bovendien leveren de parken als visitekaartje van de Nederlandse natuur een wezen-
lijke bijdrage aan de waardering voor- en kennis van de natuur door mensen.Wij blijven ons dan 
ook inspannen voor de Nationale Parken in Drenthe. 
De recreatieve beleving van de terreinen van Staatsbosbeheer willen we, na het wegvallen van 
Rijksbijdragen, borgen op het huidige niveau. Samen met de gemeenten (Recreatieschap) stellen 
we ieder € 250.000,- per jaar beschikbaar (Provincie Drenthe 4x € 250.000,-) voor het beheer van 
de recreatievoorzieningen. De gemeenten willen hierbij een koppeling maken met de uitvoering 
van de Participatiewet (inzet van WSW’ers).

Het landschap is één van de kernkwaliteiten van Drenthe. Het (kleinschalige) landschap 
van Drenthe draagt in hoge mate bij aan een aantrekkelijk milieu om te wonen, te 
werken en te recreëren. Daarnaast is het van grote culturele betekenis. Wij zetten daarom 
blijvend in op behoud, ontwikkeling en verbetering van de kwaliteit van ons landschap. 
Landschapsfinanciering is daarbij een punt van aandacht, dat wij in 2015 verder zullen 
uitwerken in samenspraak met gemeenten.
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De wens van de provincie om de landbouw sterker te innoveren, verduurzamen en te 
vergroenen, zoals beschreven in de wegwijzer landbouw “Boeren op goede gronden”, sluit 
naadloos aan bij de uitwerking van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De 
uitdaging ligt in het zoeken naar maatregelen op het gebied van natuur, milieu en biodiversiteit 
die aansluiten bij de huidige structuur van de landbouw in de Drenthe en passen bij de bedrijfs-
voering. Milieutechnische innovaties zijn hierbij ook van belang (sensor, water en energie). 
Hoewel individuele keuzevrijheid voor de boer bij de invulling voorop staat, is het van belang 
om te kijken of er voordelen zijn te behalen door verduurzamingsmaatregelen op regionale 
schaal te organiseren. Aangezien bodem een belangrijke productiefactor is, wordt de verduurza-
ming in nauwe samenhang met ons bodembeleid (paragraaf 6.3) vormgegeven.
De versterking van de concurrentiekracht van de landbouw vraagt blijvende aandacht.
Landbouwstructuurverbetering is daarbij een effectief middel. Met het instrument Planmatige 
Kavelruil kunnen tegen relatief lage investeringen aanzienlijke landbouwkundige structuurver-
beteringen worden gerealiseerd. Ook kan Planmatige Kavelruil worden ingezet om integrale 
gebiedsdoelen en het herijkte NNN, te realiseren door gronden te verkrijgen.

Vitaal Platteland
Het doel van het programma Vitaal Platteland is: ‘Een platteland dat levenskrachtig en zelfred-
zaam is, waarbij sprake is van een goede balans tussen wonen, werken en bereikbaarheid van 
voorzieningen.’ De inzet voor het vitaal houden van het platteland voeren wij uit langs twee 
lijnen, Lijn 1 bedoeld voor dorpsinitiatieven, onder andere gericht op bereikbaarheid en vrije-
tijdseconomie (met focus op Drenthe als fietsprovincie) en Lijn 2 met een focus op Zuidoost 
Drenthe. De stimulering van dorpsinitiatieven vindt plaats via twee tenders per jaar. 
Wij vinden digitale en fysieke bereikbaarheid belangrijke ontwikkelingen om het platteland 
vitaal te houden. Daarom zetten wij specifiek in op de thema’s breedband, mobiliteit en vrije-
tijdseconomie.
Nb. De beleidsopgaven van Plattelandsontwikkeling zijn samengevoegd in programma 7.2 en
daardoor vervallen in programma 5.

7.1 Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP

Behoud, herstel en versterking biodiversiteit (ontwikkelopgave)

Doelstelling Resultaat 2015

Actualisatie EHS. Actuele EHS.

Met andere provincies en het Rijk komen tot een Program-

matische Aanpak Stikstof (PAS), waarmee de kwaliteit van 

beschermde natuurtypen gegarandeerd is.

Financiering herstelmaatregelen.

Monitoringsprogramma.

Vaststellen beleidsregels voor vergunning op basis van Aerius 

medio 2015. 

Met andere provincies en het Rijk komen tot een Programma-

tische Aanpak Stikstof (PAS), waarbij: Economische ontwikkel-

ruimte ontstaat.

 Aerius levert een concreet beeld van met de PAS te creëren 

ontwikkelingsruimte per Natura 2000 gebied. Deze moet in de 

normale uitbreidingsbehoefte van de betrokken sectoren kunnen 

voorzien (o.a. veehouderij, industrie en verkeer en vervoer).

Natuurvisie 2014-2040 uitvoeringsparagraaf Samen met partners zoals gemeenten, LBD, grondeigenaren 

invulling geven aan de natuurvisie.

Realisatie natuur-ontwikkelingopgave. Uitvoeringsprojecten, inclusief PAS-maatregelen, ontwikkeling 

Nieuwe Natuur en N2000 doelen, kavelruil

Uitvoering 4 Icoonprojecten tot 2017: Hunzedal, Bargerveen, de 

Reest en Oude Willem.
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Behoud, herstel en versterking biodiversiteit (beheeropgave)

Doelstelling Resultaat 2015

Met andere provincies en het Rijk komen tot een Programmati-

sche aanpak stikstof (PAS), waarbij: Beschermde natuur voorop 

staat; Economische ontwikkelruimte ontstaat; De methode 

haalbaar en betaalbaar is.

Uitvoering van de PAS door uitgevoerde aanvullende beheers-

maatregelen ter verwijdering van stikstof, zoals begrazing en 

plaggen.

Ontwikkeling natuurkwaliteit in natuurgebieden en voortgang 

realisatie NNN.

Beoordeling kwaliteit biodiversiteit door monitoring (via uitbe-

steding van inventarisatie en karteringen).

Continue actueel basisbestand aanwezig.

Provinciaal monitoringsprogramma gereed.

 Oplevering voortgangsrapportage 2015 als opvolger voor de 

Natuurontwikkeling op kaart.

Monitor in kader SNL met de terreinbeheerders afgerond.

Realisatie van een Natuurbeheerplan.Realisatie gewenst beheer 

op natuur- en landschapsdoelen.Ecologische verbindingen.

Opheffen knelpunten infrastructuur.

Vernieuwd Agrarisch Natuurbeheer 2016 (stelselwijziging, collec-

tieven en gebiedsofferte)

Verbinden van natuurgebieden tot 2027.

Subsidieverstrekking.

Geactualiseerd Natuurbeheerplan 2016 (inclusief geactualiseerde 

Ambitiekaart)

 Verbeteren van bestaande voorzieningen om leefgebieden 

te verbinden zoals raster/buis bij N34 boswachterij Odoorn, 

dassenpassage geschikt maken voor kamsalamanders en duiker 

geschikt maken voor dierpassages.

Strategische functies en doelrealisatie door groene instellingen. Programma van eisen en subsidietoezeggingen.

Uitvoering geven aan de Natuurwet. Beleidskader voor uitvoering Natuurwet.

Inbreng leveren aan de totstandkoming van de landelijke Natuur-

wet in IPO-verband.

Uitvoering POV en ruimtelijke advisering gemeenten vanuit 

natuur

Beoordeling en advisering gemeentelijke plannen en compensa-

tie ter bewaking van de natuurkwaliteit.

Vastgestelde Beheerplannen N2000. 14 beheerplannen voor N2000-gebieden (incl. voorlichting en 

inspraakprocedure).

Versterken combinatie landbouw, natuur en landschap. Instand-

houden diverse plant- en diersoorten. Functionerend Ecologisch 

Netwerk. Ontwikkeling van flora en fauna.

Benutten GLB voor de financiering van natuur en landschapsdoelen.

Ontsluiting kennis en informatie voor internen en externen.

Ecologisch netwerk, met gemeenten, waterschappen en burger-

vertegenwoordigers.

Faunabeleidsplan (met speciale aandacht voor steenmarters).

 Verbeteren en versterken van populaties van bedreigde en voor 

Drenthe karakteristieke planten en dieren.

Doorwerking natuurbeleid in andere beleidsvelden om te komen 

tot een integrale beleidsontwikkeling.

Toelichting
De uitfinanciering heeft betrekking op de financiële afwikkeling van aangegane verplichtingen 
en nog te ontvangen bedragen onder het ILG regime. De dekking komt uit de ILG reserve en 
de afgesproken grondverkopen en grond-voor-grondregeling. Uit het saldo moet ook de lening 
uit de reserve EU-cofinanciering worden afgelost, die is gebruikt voor het sluitend maken van 
programma 7 in de begrotingen 2014 en 2015. Over een mogelijk restant saldo, na volledige 
afwikkeling van de ILG, zal te zijner tijd een aanwendingsbesluit moeten worden genomen.
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7.2 Plattelandsontwikkeling

Behoud, herstel en versterking van Drentse landschapstypen en verbetering van de 
belevingswaarde

Doelstelling Resultaat 2015

Behoud cultuurhistorisch waardevolle landschappen. Subsidie ten behoeve instandhouding gescheperde schaapskud-

des op basis van een nieuw vastgestelde regeling.

Onderhoud en beheer Drentse landschappen door: verstrekking 

prestatiesubsidie Landschapsbeheer, het Drentse Landschap (incl. 

beheer cult.hist.erfgoed), Boerennatuur en Faunabeheer.

Nieuw beleid financiering landschap, waarin gedeelde verant-

woordelijkheid gemeenten, provincie en markt tot uiting komt.

Doorontwikkeling Nationaal Landschap en Nationaal Park Drent-

sche Aa door verbinding van opgaven en financiering te organi-

seren. Blijvende inzet op levend bezoekersnetwerk Drentsche Aa.

Natuur- en wateropgave Anreeperdiep en Deurzerdiep in 

uitvoering.

Realisatie “Drentsche Aa familiepad” in aansluiting op Toegangs-

poort Deurzerdiep.

Knooppunt Balloo gereed.

Ontwikkeling Regionaal Landschap samen met partners in 

zuidwest Drenthe waarbinnen de Nationale Parken Dwingel-

derveld en Drents-Friese Wold een plaats hebben.Verbreden 

gastheerschap Nationale Parken Zuidwest Drenthe.

Inrichten Toegangspoort Holtingerveld met beleef- en informatie-

routes. begeleiden van de horecavoorziening.

Entree Spier in voorbereiding/uitvoering en afgestemd met visie 

op toegangspoorten en informatievoorziening Zuidwest Drenthe.

Start LIFE project Drents-Friese Wold gekoppeld aan Inrichtings-

plan Oude Willem.

Uitvoering Module 2 Spier-Moraine.

Start actualisatie Beheer- en inrichtingsplan Dwingelderveld.

Verkenning en waar mogelijk uitvoeren van zowel ecologisch 

als toeristische verbindingen tussen de drie kerngebieden NP 

Dwingelderveld, NP Drents-Friese Wold en Holtingerveld. 

Uitvoering samenwerkingsagenda Zuidwest Drenthe met andere 

overheden, gericht op versterking van kernkwaliteiten in combi-

natie met behoud werkgelegenheid.

Gezamenlijke planning marketing en communicatie.

Kwaliteitsimpuls aan vrijetijdseconomie gegeven via Leader-

programma 2015-2020.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid financiering landschap (zie 

doelstelling behoud landschap).

Versterken beleving en waardering natuur en landschap Verstrekking prestatiesubsidie IVN Consulentschap en waarde-

rings- en projectsubsidies natuur (educatie) ter bevordering van 

de natuurbeleving.

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

Doelstelling Resultaat 2015

Landbouwstructuurversterking en bevorderen innovatie in de 

landbouw

Realisatie projecten innovatieagenda Veenkoloniën 

Realisatie projecten landbouwstructuurversterking en innovatie

Realisatie projecten Agroagenda Noord Nederland 

Een concurrerende landbouwsector die past binnen de kernkwa-

liteiten van Drenthe.

Realisatie van projecten gericht op verduurzaming van de 

landbouwsector en de bedrijfsvoering .

De landbouwsector speelt een belangrijke sociale en maatschap-

pelijke rol 

Realiseren van maatschappelijke groen/blauwe diensten.
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Doelstelling Resultaat 2015

Stimuleren samenwerking landbouwbedrijven en de omgeving/

maatschappij.

Ondersteuning ontwikkeling professioneel collectief.

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

Doelstelling Resultaat 2015

Programma Vitaal Platteland via 2 lijnen uitvoeren; Lijn 1 

bedoeld voor dorpsinitiatieven, onder andere gericht op (digitale) 

bereikbaarheid en vrijetijds-economie (met focus op Drenthe 

fietsprovincie); Lijn 2 meteen focus op Zuidoost Drenthe).

Realisatie van lokale bottom-up projecten gericht op leefbaar-

heid van het platteland via de tenderregeling dorpsinitiatieven. 

Realisatie leefbaarheidsmonitor en beheer/onderhoud daarvan.

Realisatie kwaliteitsbehoud bestaande fietsnetwerk, verminderen 

van ontbrekende (lokale) schakels en bewegwijzering (fietsnota).

Vaststelling samenwerkingsagenda geconcentreerde aanpak 

sociaal-economische vitalisering Zuidoost Drenthe.

Vaststelling Leaderprogramma Zuidoost Drenthe 2015-2020 met 

focus op sociaaleconomische vitalisering.

Realisatie projecten in het kader van het Leaderprogramma 

Zuidoost Drenthe 2015-2020.

7.3 Afwikkeling lopende verplichtingen ILG

Uitfinancieren van ILG

Doelstelling Resultaat 2015

Afronden van projecten die onder de WILG gestart zijn. Inrichtingsplan Dwingelderveld module 1, inrichtingsplan 

Zuidwolde Zuid (2016) en Zuidwolde Noord (2016), Inrichtings-

plan Roden-Norg, Inrichtingsplan Laaghalen.

Afwikkeling van diverse lopende subsidies die nog zijn toegezegd 

onder het ILG regime.

Wat mag het kosten?

Product Beleidsopgave Eco. Cat. 2013 

Rekening

2014 2015 Verschil 

2014-2015

2016 2017 2018

Lasten Product 

7.1. Natuur en 

landschap en 

diverse deelprojec-

ten pMJP

Behoud, herstel en versterking 

biodiversiteit (beheeropgave)

Stelpost 0 0 0 0 -1.212.554 -1.212.554 -1.212.554

Subsidie 10.345.241 18.557.011 18.506.011 51.000 18.695.311 18.695.311 18.428.759

Kapitaal-

lasten

221.988 214.871 207.753 7.118 200.636 193.518 186.401

Inkoop 666.805 2.817.087 2.671.087 146.000 2.665.204 2.665.204 2.665.204

Rente 451 0 0 0 0 0 0

Totaal beleidsopgave 11.234.486 21.588.969 21.384.851 204.118 20.348.597 20.341.479 20.067.810
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Product Beleidsopgave Eco. Cat. 2013 

Rekening

2014 2015 Verschil 

2014-2015

2016 2017 2018

Behoud, herstel en versterking 

biodiversiteit (ontwikkelopgave)

Subsidie 9.421.869 5.395.563 4.328.959 1.066.604 34.358.938 28.998.938 15.693.343

Inkoop 252.575 7.599.450 7.599.450 0 7.599.450 7.599.450 7.599.450

Totaal beleidsopgave 9.674.445 12.995.013 11.928.409 1.066.604 41.958.388 36.598.388 23.292.793

Totaal product 20.908.930 34.583.982 33.313.260 1.270.722 62.306.985 56.939.867 43.360.603

Product 7.2. Platte-

landsontwikkeling

Behoud, herstel en versterking van 

Drentse landschapstypen en verbe-

tering van de belevingswaarde

Subsidie 2.989.312 2.616.676 2.469.257 147.419 2.492.865 2.516.810 2.540.000

Totaal beleidsopgave 2.989.312 2.616.676 2.469.257 147.419 2.492.865 2.516.810 2.540.000

Een duurzaam, veilig en concur-

rerend producerende land- en 

tuinbouw met een goed econo-

misch perspectief

Subsidie 530.928 866.600 716.600 150.000 500.000 500.000 500.000

Inkoop 10.275 1.325.000 0 1.325.000 0 0 0

Totaal beleidsopgave 541.203 2.191.600 716.600 1.475.000 500.000 500.000 500.000

Totaal product 3.530.514 4.808.276 3.185.857 1.622.419 2.992.865 3.016.810 3.040.000

Product 7.3. Afwik-

keling lopende 

verplichtingen ILG

Uitfinancieren van ILG Inkoop 235.231 0 0 0 0 0 0

Subsidie 7.199.746 18.295.886 9.478.688 8.817.198 3.118.760 161 0

Totaal beleidsopgave 7.434.977 18.295.886 9.478.688 8.817.198 3.118.760 161 0

Totaal product 7.434.977 18.295.886 9.478.688 8.817.198 3.118.760 161 0

Totaal 31.874.421 57.688.144 45.977.805 11.710.339 68.418.610 59.956.838 46.400.603

Baten Product 

7.1. Natuur en 

landschap en 

diverse deelprojec-

ten pMJP

Behoud, herstel en versterking 

biodiversiteit (beheeropgave)

Ontv. 

bijdragen

-30.866 0 0 0 -5.308 -5.308 0

Opbr. 

rente

-8.137 0 0 0 0 0 0

Leges -145.000 -30.000 0 -30.000 0 0 0

Ontv. 

subsidies

-35.261 -23.000 -23.000 0 -23.000 -23.000 -23.000

Totaal beleidsopgave -219.264 -53.000 -23.000 -30.000 -28.308 -28.308 -23.000

Behoud, herstel en versterking 

biodiversiteit (ontwikkelopgave)

Ontv. 

bijdragen

-5.903 -3.007.816 -1.941.212 -1.066.604 -5.360.000 0 0

Totaal beleidsopgave -5.903 -3.007.816 -1.941.212 -1.066.604 -5.360.000 0 0

Totaal product -225.167 -3.060.816 -1.964.212 -1.096.604 -5.388.308 -28.308 -23.000

Product 7.2. Platte-

landsontwikkeling

Behoud, herstel en versterking van 

Drentse landschapstypen en verbe-

tering van de belevingswaarde

Ontv. 

bijdragen

-3.781 0 0 0 0 0 0

Totaal beleidsopgave -3.781 0 0 0 0 0 0

Een duurzaam, veilig en concur-

rerend producerende land- en 

tuinbouw met een goed econo-

misch perspectief

Ontv. 

subsidies

-10.000 0 0 0 0 0 0

Totaal beleidsopgave -10.000 0 0 0 0 0 0

Totaal product -13.781 0 0 0 0 0 0
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Product Beleidsopgave Eco. Cat. 2013 

Rekening

2014 2015 Verschil 

2014-2015

2016 2017 2018

Product 7.3. Afwik-

keling lopende 

verplichtingen ILG

Uitfinancieren van ILG Ontv. 

bijdragen

-1.691.636 -7.890.840 -9.913.411 2.022.571 -3.529.624 -3.529.623 0

Totaal beleidsopgave -1.691.636 -7.890.840 -9.913.411 2.022.571 -3.529.624 -3.529.623 0

Totaal product -1.691.636 -7.890.840 -9.913.411 2.022.571 -3.529.624 -3.529.623 0

Totaal -1.930.584 -10.951.656 -11.877.623 925.967 -8.917.932 -3.557.931 -23.000

Totaal programma 29.943.837 46.736.488 34.100.182 12.636.306 59.500.678 56.398.907 46.377.603

Verrekening resultaat met reserves

Bijdrage aan reserve provinciaal aandeel ILG 0 0 0 0 254.325 3.262.623 0

Bijdrage aan reserve natuurbeleid 20.898.542 0 0 0 0 0 0

Bijdrage van reserve vitaal platteland -12.025.275 -1.325.000 0 -1.325.000 0 0 0

Bijdrage van Cofinancieringsreserve Europa 0 -1.212.554 -1.212.554 0 0 0 0

Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG -13.231.094 -12.847.285 -1.682.516 -11.164.769 0 0 0

Saldo verrekening met reserves -4.357.827 -15.384.839 -2.895.070 -12.489.769 254.325 3.262.623 0

Totaal na bestemming 25.586.011 31.351.649 31.205.112 146.537 59.755.003 59.661.530 46.377.603

Verschillen tussen begroting 2014 en 2015

Beleidsopgave Eco. Cat. Verschil Toelichting

Behoud, herstel en versterking biodiversiteit (beheeropgave) Subsidie 51.000 In 2015 is voor beheer 51.000,-- meer beschikbaar voor Beheer binnen EHS dan in 

2014.

Inkoop 146.000 In het budget voor uitvoering Natuurbeschermingswet van 2014 zat een overheve-

ling verwerkt, waardoor dit incidenteel hoger was.

Behoud, herstel en versterking biodiversiteit (ontwikkelopgave) Subsidie 1.066.604 In 2015 is een hoger budget opgenomen voor de ontwikkeopgave, omdat daar meer 

opbrengsten voor binnenkomen. 

Behoud, herstel en versterking van Drentse landschapstypen en 

verbetering van de belevingswaarde

Subsidie 147.419 De subsidie aan instellingen is geindexeerd. Daar tegenover staat een nog voort-

gaande afbouw van dit budget als gevolg van het gedecentraliseerde natuurbeleid, 

waardoor het budget in 2015 lager is dan in 2014.

Een duurzaam, veilig en concurrerend producerende land- en 

tuinbouw met een goed economisch perspectief

Inkoop 150.000 Het budget voor recreatie & toerisme wordt nog verder afgebouwd als gevolg van 

het gedecentraliseerde natuurbeleid.

Inkoop 1.325.000 Voor 2015 zijn nog geen onttrekkingen voorzien aan de Reserve Vitaal Platteland.

Uitfinancieren van ILG Subsidie 8.817.198 De afwikkeling van de oude verplichtingen neemt af. Veel projecten zullen in 2015 

zijn of worden voltooid.

Behoud, herstel en versterking biodiversiteit (ontwikkelopgave) Ontv. 

bijdragen

-1.066.604 In 2015 wordt een lagere inkomst verwacht op de ontwikkeopgave.

Uitfinancieren van ILG Ontv. 

bijdragen

2.022.571 Het verschil wordt grotendeels veroorzaakt doordat wij verwachten in 2014 ruim € 

4 miljoen grondverkopen te hebben en in 2015 gaan wij uit van € 6,4 miljoen.

Overige verschillen -22.882

Totaal van verschillen tussen 2014 en 2015 12.636.306
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 Programma 8 
Groen Drenthe: Klimaat en Energie

 Missie

Het thema energie is voor ons van grote economische betekenis. Wij leveren een bijdrage om 
minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen, mede gelet op de huidige spanningen in 
de wereld. Bovendien willen we de wereld ook voor toekomstige generaties leefbaar houden. 
Daarnaast zijn uiteraard de ruimtelijke implicaties van belang; in de loop der tijd ontstaan zo 
nieuwe energielandschappen. Wij sluiten aan bij het noordelijke energievizier. De focus ligt 
daarbij op Energieproductie, Biobased Energy, Groen Gas, Slimme Energiesystemen en Kennis 
en Innovatie. De Drentse Energie Organisatie is voor ons de uitvoeringsorganisatie van energie
projecten in de definitieve financieringsfase. Wij zien kansen om via een energieacademie (WO 
en HBO) en een energiecollege (MBO) het onderwijsaanbod te vernieuwen. Wij verbinden de 
robuuste onderdelen van het energieprogramma aan het noordelijke energievizier. Bestaande 
meerjarige afspraken, bijvoorbeeld de bijdrage aan RSP Emmen, worden gerespecteerd. Het 
zoekgebied Windenergie zoals verwoord in de Omgevingsvisie is onze leidraad voor de realisatie 
van grootschalige windparken. De Structuurvisie Ondergrond is voor ons leidend in de nationale 
discussie over het gebruik van de ondergrond. De opslag van kernafval in de Drentse onder
grond sluiten wij uit, evenals de komst van een kerncentrale in Drenthe.

 Inleiding

Het Energieprogramma 2012-2015 heeft, net als het vorige programma, een uitvoeringsgericht 
karakter. Met de sturingsfilosofie van dit programma gaan we er van uit dat door in te spelen 
op economisch momentum, een maximale bijdrage wordt geleverd aan de doelstellingen voor 
CO2-reductie en de productie van duurzame energie. We conformeren ons aan de afspraken 
voor 2020 en 2023 in het landelijke energieakkoord en het noordelijke antwoord daarop. 
Energie is ook economie. Zowel beleidsmatig als uitvoerend geven we invulling aan SWITCH 
en de Gebiedsagenda/Noordelijke Innovatie Agenda met onze partners. We zetten in de uitvoe-
ring in op robuustheid van projecten, zakelijkheid (Drentse Green Deals) en een evenwich-
tige inzet binnen de verschillende energieketens. We investeren gedurende de looptijd van dit 
nieuwe programma wederom in het verder verstevigen van de relaties met andere overheden en 
marktpartijen. Een belangrijk samenwerkingsplatform daarvoor wordt gevormd door de stich-
ting Energy Valley, die daarnaast ook in de uitvoering van projecten een belangrijke inhoude-
lijke bijdrage levert. 

De uitvoering van het Klimaat en Energie beleid is ondergebracht in het Energieprogramma 
2012-2015 en de Drentse Energie Organisatie (DEO). Hierbij wordt aangesloten op het 
noordelijke Energievizier, waarbij is gekozen voor focus op onderwerpen, die nauwe onderlinge 
samenhang vertonen binnen de focus van beleidsontwikkeling wordt, samen met onze uitvoe-
ringspartners het traject van de Energiestrategie voortgezet (zie programma 6).
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8.1 Klimaat en Energie

Versnellen energietransitie naar duurzame energie

Doelstelling Resultaat 2015

Binnen de programmaperiode € 300 miljoen euro aan economi-

sche investeringen in Biobased Energy in Drenthe.

€ 100 miljoen aan economische investeringen in Biobased Energy 

in Drenthe in 2015.

Binnen de programmaperiode 60 MNm3 groen gas productie in 

Drenthe gerealiseerd.

Voor 20 MNm3 projecten groen gas productie in 2015 opgestart.

Versterken Noord Nederland (NNL) als energieregio en borgen 

dat er voldoende goed geschoolde arbeidskrachten binnen de 

energiesector beschikbaar zijn.

E-Academy/E-College is in afgelopen jaren opgestart. Binnen 

context Switch nader vormgeven.

Toelichting
Voor een nadere toelichting op deze begroting wordt verwezen naar het document 
Energieprogramma 2012-2015 (http://www.provincie.drenthe.nl/klimaatenenergie/downloads). 

 Wat mag het kosten?

Product Beleidsopgave Eco. Cat. 2013 

Rekening

2014 2015 Verschil 

2014-2015

2016 2017 2018

Lasten Product 8.1. 

Klimaat en Energie

Versnellen energietransitie naar 

duurzame energie

Subsidie 2.124.746 1.703.202 1.750.000 -46.798 0 0 0

Inkoop 1.714.354 665.245 700.000 -34.755 0 0 0

Totaal beleidsopgave 3.839.101 2.368.447 2.450.000 -81.553 0 0 0

Totaal product 3.839.101 2.368.447 2.450.000 -81.553 0 0 0

Product 8.2. 

Drentse Energie 

Organisatie

Drentse Energie Organisatie Subsidie 14.700.000 0 0 0 0 0 0

Totaal beleidsopgave 14.700.000 0 0 0 0 0 0

Totaal product 14.700.000 0 0 0 0 0 0

Totaal 18.539.101 2.368.447 2.450.000 -81.553 0 0 0

Baten Product 8.1. 

Klimaat en Energie

Versnellen energietransitie naar 

duurzame energie

Ontv. 

subsidies

-846.873 0 0 0 0 0 0

Ontv. 

bijdragen

0 -365.245 0 -365.245 0 0 0

Totaal beleidsopgave -846.873 -365.245 0 -365.245 0 0 0

Totaal product -846.873 -365.245 0 -365.245 0 0 0

Totaal -846.873 -365.245 0 -365.245 0 0 0

Totaal programma 17.692.228 2.003.202 2.450.000 -446.798 0 0 0

Verrekening resultaat met reserves

Geen reserves

Saldo verrekening met reserves

Totaal na bestemming 17.692.228 2.003.202 2.450.000 -446.798 0 0 0
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Verschillen tussen begroting 2014 en 2015

Beleidsopgave Eco. Cat. Verschil Toelichting

Versnellen energietransitie naar duurzame energie Ontv. 

bijdragen

-365.245 Het verschil wordt verklaard door het feit dat in 2014 het restant van de 

pilot SEBB met de gemeente Assen, zijde € 365.245,-- terug kwam naar de 

provincie.

Overige verschillen -81.553

Totaal van verschillen tussen 2014 en 2015 -446.798
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 Programma 9 
Innovatief Drenthe: Economische 
zaken en arbeidsmarkt

 Missie

Het verbinden van taken, partners en partijen om zo te werken aan een provincie met een 
duurzame robuuste economische structuur waarin het stuwende innovatieve MKB een belang
rijke positie inneemt en waar het bedrijfsleven oog heeft voor duurzaamheid en maatschappelijk 
ondernemen. Waar de kansen van onze prachtige leef en werkomgeving (goede bereikbaarheid, 
voldoende ruimte, duurzaamheid, cultuurhistorie, natuur en milieu) economisch worden benut 
door in te zetten op het creëren van toegevoegde waarde. Wij verbinden onze Drentse econo
mische ambities aan het nationale topsectorenbeleid en de nieuwe Europese programmaperiode 
(20142020).
Speerpunten in ons economisch beleid zijn energie, sensorsysteemtechnologie, agrifood/biobased 
economie/chemie, healthy ageing en vrijetijdseconomie en de onderlinge verbindingen. Wij 
werken nauw samen met onze partners en zetten in op het organiseren van voldoende realisatie
kracht, een goede coördinatie vanuit de provinciale organisatie en een optimale samenwerking 
binnen Drenthe, NoordNederland, met Overijssel en NoordwestDuitsland.

 Inleiding

De centrale doelstelling, zoals verwoord in de Economische Beleidsagenda 2010-2015, is 
het scheppen en behouden van werkgelegenheid door het ontwikkelen van een duurzame 
en robuuste economische structuur. Hierbij ligt de nadruk op het stimuleren van kennis 
en innovatie. De thema’s in de Drentse Economische Agenda hebben wij uitgewerkt in het 
Kader voor Economische Investeringen (KEI) en aangescherpt in de herijking van het KEI 
voor 2012. Ook voor 2015 wordt, samen met ondernemers en andere partners, een jaarpro-
gramma opgesteld. Onze doelstelling is het scheppen van nieuwe banen, gewone banen voor 
gewone Drenten, en het behoud van bestaande werkgelegenheid. Dit is reeds onderstreept in 
de Voorjaarsnota 2014. Een stevige en duurzame economische structuur moet hiervoor de basis 
leveren. De ontwikkeling van kennis – vooral middels toegepast onderzoek – en innovatieve 
producten en processen komen hieruit voort.

De Drentse arbeidsmarkt is flink aan het veranderen: Aan de ene kant zitten we in een langdu-
rige periode van oplopende werkloosheid, voornamelijk als gevolg van de macro-economische 
ontwikkelingen. Zo stelt het CBS vast dat de economie van Drenthe is gekrompen met 4,3% 
in de periode 2008 – 2012. In de industrie zelfs met 6%. Aan de andere kant verwachten we 
over enkele jaren serieuze tekorten op de arbeidsmarkt, zowel in kwantitatieve als in kwali-
tatieve zin. Voor zowel de korte als voor de langere termijn zien we kansen voor een verdere 
versterking van de inzet voor onderwijs, arbeidsmarkt en human capital. Voorbeelden zijn het 
leiden van de noordelijke samenwerking (bijv. Techniekpact Noord-Nederland, arbeidsmarkt-
onderzoek, Human capital agenda’s) en de inzet van Europese fondsen voor versterking van de 
Drentse arbeidsmarkt. Ook willen we de samenwerking verbeteren met Duitsland voor bijvoor-
beeld de bemiddeling van werkzoekenden..
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Van oudsher speelt het MKB in Drenthe een grote rol. Wij blijven hierop inzetten, onder andere 
met het MKB Actieprogramma, de TOP-regeling en het Rode loperbeleid. Dit doen we door 
reeds ingezette trajecten als het MKB actieprogramma voort te zetten en door uitvoering te 
geven aan nieuw instrumentarium, zoals de TOP-regeling en het economisch financierings-
instrumentarium. De TOP-regeling Drenthe is een ondersteuningsprogramma voor ambiti-
euze Drentse ondernemers. De regeling biedt laagdrempelige ondersteuning aan starters en 
MKB-bedrijven. Startende ondernemers en zzp-ers krijgen in dit kader laagdrempelige onder-
steuning bij het starten of laten groeien van hun onderneming. Het Rode loperbeleid geeft 
daarbij een extra impuls aan het ondernemersklimaat in Drenthe en maakt dat ondernemers 
zich meer welkom voelen in Drenthe en gemakkelijk de weg vinden naar kapitaal, klanten en 
samenwerkingspartners. 

Wereldwijd vinden binnen de industrie momenteel grote veranderingen plaats. Automatisering 
en robotisering worden steeds belangrijker. Er wordt nu al gesproken over een vierde indus-
triële revolutie (industrie 4.0). Ook de Drentse industrie zal hierop moeten inspelen, wil zij 
de concurrentie aankunnen. En zij kan dat ook. Drenthe kent een sterke maakindustrie die 
volop mogelijkheden bezit om een prominente rol te spelen in deze ontwikkeling. Dit alles 
ondersteund door een innovatief MKB. Wij willen de ontwikkeling richting industrie 4.0 waar 
mogelijk stimuleren. Dit loopt als een rode draad door ons innovatiebeleid. In deze aanpak 
borduren we voort op de sterke punten van de Drentse maakindustrie. Die zijn vooral gericht 
op de volgende items: 

 ▪ HTSM (High Tech Systemen en Materialen), waarvan sensortechnologie een belangrijk 
onderdeel uitmaakt;

 ▪ Groene chemie/biobased economy;
 ▪ Medische technologie.

Redenerend vanuit onze rol willen we invulling geven aan onze ambities. Dit doen we onder 
andere door Drenthe/Noord-Nederland als region of Smart Factories te profileren en dit verder 
uit te bouwen, door de vezelchemiecluster in Zuidoost Drenthe te ontwikkelen inclusief de 
bijbehorende vergroening daarvan, door de kennisketen te vervolmaken middels een Center 
of Expertise SPM en een centrum voor Innovatief Vakmanschap BBE en de doorgroei van de 
cluster medische technologie Noord-Nederland te faciliteren. De reeds aangewezen prioritaire 
projecten passen naadloos binnen deze benadering, zodat de huidige focus gezien kan worden 
als een perfecte continuering van deze aanpak.

Verbinding en samenwerking met stakeholders als NOM, Kamer van Koophandel, gemeenten, 
kennisinstellingen, marktpartijen en belangenorganisaties is van groot belang voor het reali-
seren van onze doelen. Ook in 2015 werken wij actief met hen samen, bijvoorbeeld op het 
terrein van MKB-financiering en voorlichting. Onder andere in het kader van het Techniekpact 
Noord-Nederland, de Noordelijke Innovatie Agenda en de Europese fondsen werken we met 
deze partners aan verbetering van de aansluiting tussen de vraag van ondernemers naar goed 
opgeleide vakkrachten en kenniswerkers en het aanbod vanuit het onderwijs. Het Noordelijk 
Onderzoek Arbeidsmarkt (NOA) zal hiervoor extra basis bieden.

Tot slot is voor het realiseren van extra dynamiek en ontwikkelkracht in 2014 het Drents 
Projectbureau van start gegaan. Dit bureau maakt de vertaalslag van visies naar concrete 
projecten die leiden tot extra werkgelegenheid. Het gaat dan onder meer om uitwerking van 
Noordervisie 2040, de Noordelijke Investerings Agenda en de Europese programma’s. Na twee 
jaar vindt evaluatie van de resultaten plaats.
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9.1 Versterken regionale innovatiekracht

Versterking van de regionale innovatiekracht

Doelstelling Resultaat 2015

Een ontwikkeling in het aantal startende bedrijven, ontwikkeling 

van de R&D-uitgaven en een werkgelegenheidsontwikkeling in 

Drenthe ten minste op het niveau van het landelijk gemiddelde, 

wat blijkt uit: Aantal gecreëerde arbeidsplaatsen; Werkgelegen-

heids- ontwikkeling; Aantal starters; R&D uitgaven.Versterkte 

kennispositie en innovatiekracht kansrijke sectoren (in relatie tot 

EU2020, topsectorenaanpak Rijk), wat blijkt uit: R&D uitgaven; 

Aantal deelnemende Drentse bedrijven in innovatie contracten.

Actieprogramma MKB 2014-2015 en uitvoering daarvan, inclu-

sief inzet nieuw financieringsinstrumentarium

KEI-Jaarprogramma 2015

Sensortechnologie is expliciet onderdeel van Roadmap HTSM.

Rode loperbeleid:

 ▪ 1 provinciaal schakelpunt tussen ondernemer, provincie en 

externe partners (gemeenten, MKB noord, KvK, PMO etc.)

 ▪ 4 uitgewerkte pilots in vier gemeenten waardoor de aantrek-

kelijkheid van het vestigingsklimaat toeneemt.

 ▪ Ondernemersportal waar zowel bestaande als potentiële 

ondernemers met hun vragen terecht kunnen

 ▪ Vergroten bekendheid portal

Topregeling voor stimuleren MKB

“Afleveren” eerste groepen incubators, begeleiden van startende 

ondernemers tot succesvolle MKB’ers. 

Opstarten programma voor ZZP’ers en bedrijven in moeilijkheden.

Eerste projecten, trajecten en ondernemingen gefinancierd met 

het in 2014 ontwikkelde MKB fonds.

Koppeling MKB aan DOME

Kennisdeling, project-ontwikkeling en business development op 

vlak HTSM-technologie, Bio Based Economy en Healthy Ageing, 

in relatie tot maatschappelijke opgaven en cross-overs met 

andere noordelijke sterktes en ontwikkeling/versterking kennisin-

stituten op HBO/MBO niveau waaronder:

 ▪ E-college;

 ▪ doorontwikkeling COCI/GREENPAC 

 ▪ Zorgacademie.

 ▪ Centre of Expertise SPM (Smart Polymeric Materials, HBO)

 ▪ Centre of Expertise HTSM (HBO)

 ▪ Centrum voor Innovatief Vakmanschap BBE (MBO)

Versterking internationaal economisch profiel Drenthe en 

internationale kennisuitwisseling, wat blijkt uit: aantal grensover-

schrijdende activiteiten.

Nieuwe werkafspraken met EDR ter ondersteuning van de 

Duitsland Agenda.

Projectontwikkeling in het kader van programma’s INTERREG, 

POP en OP EFRO 2014-2020.

Toelichting
In 2014 starten de nieuwe Europese programma’s (periode 2014-2020). Onze inspanningen zijn 
erop gericht dat deze programma’s maximaal bijdragen aan de doelstellingen van Drenthe en 
Noord-Nederland. Wij trekken daarbij in SNN-verband op, op basis van een integrale strategie 
waarin we de relatief sterke en onderscheidende elementen van de noordelijke economische 
structuur verbinden aan de noordelijke maatschappelijk opgaven (Noordervisie 2040, RIS / 
Noordelijke Innovatie Agenda). Het gaat dan met name om:

 ▪ HTSM (met sensorsysteemtechnologie als belangrijk onderdeel)
 ▪ Healthy Ageing (zorginnovatie, sensor, food)
 ▪ Vrijetijdseconomie 
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 ▪ Biobased economy en energie
 ▪ Innovatie- en werkgelegenheidsstimulering MKB
 ▪ Investeringen in human capital

Hiervoor is aansluiting bij Rijks- en Europese kaders (internationaal/grensoverschrijdend) van 
belang.

9.2 Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt

Optimalisatie aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt

Doelstelling Resultaat 2015

Betere aansluiting van vraag en aanbod op de Drentse arbeids-

markt, in kwantitatief en kwalitatief opzicht, wat blijkt uit: Het 

aantal (langdurig) openstaande vacatures is kleiner dan in 2010.

Verbeterde aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt in samen-

werking met onderwijsinstellingen en ondernemers, inclusief 

uitvoering aanbevelingen Noordelijk Onderzoek Arbeidsmarkt en 

Noordelijke Innovatie Agenda.

Uitvoering techniekpact Noord-Nederland 

Verbeterde samenwerking met Duitsland voor opleiden vakkrach-

ten en bemiddeling van werkzoekenden.

Ontwikkelingen op het gebied van demografie, werkgelegenheid, 

aanpak kritische sectoren zorg en techniek zijn geagendeerd bij 

onderwijs- en kennisinstellingen, ondernemersorganisaties en 

gemeenten.

De voor Drenthe belangrijke sectorplannen worden uitgevoerd in 

samenwerking met bedrijfsleven en onderwijs.

9.3 Verbeteren vestigingsklimaat

Verbetering vestigingsklimaat

Doelstelling Resultaat 2015

Een aantrekkelijke regionale, stedelijke en fysieke bedrijfsomge-

ving, wat blijkt uit: Behoud/ontwikkeling van aantal arbeids-

plaatsen in de stedelijke netwerken Groningen-Assen en Drentse 

Zuidas (werkgelegenheidsontwikkeling); Voorraad bedrijventer-

reinen en jaarlijkse uitgifte; Start revitalisering bedrijventerreinen 

in stedelijke netwerken; Verbeterd imago t.o.v. voorgaande jaren 

(tweejaarlijks onderzoek).

Faciliteren bewonersinitiatieven breedband.

Kwaliteit van (infrastructuur, openbaar groen, parkeren, beweg-

wijzering, veiligheid) van bestaande bedrijventerreinen is verbe-

terd en afgestemde werklocaties vanuit regionale afspraken, 

waaronder Dry Port en Blue Port zijn ontwikkeld.

Marketing Drenthe heeft meerjarige integrale marketingcommu-

nicatie (visie en strategie 2015-2018). De inzet richt zich op:

 ▪ positief beïnvloeden van het imago

 ▪ vasthouden posities wonen, werken en vrijetijdseconomie

 ▪ (co)creëren veelzijdig beeld van Drenthe

 ▪ versterken merk Drenthe met stakeholders.
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9.4 Vrijetijdseconomie

Versterken van de vrijetijdseconomie in Drenthe

Doelstelling Resultaat 2015

Groei van de bestedingen in de vrijetijdssector in Drenthe, dat 

blijkt uit de bestedingen (afgeleid bezoek/overnachtingen).

Meer bezoekers naar Drenthe, met een hoger

 bestedingspatroon

Nieuwe product-markt-partnercombinaties zijn ontwikkeld rond 

de thema’s : “Beleven en Bewegen”; “Healthy Aging”; “Cultuur 

en Natuur beleving” in Drenthe. 

Zoals het project ‘365 dagen Fietsen in Drenthe’ en 

het Theaterspektakel Pauperparadijs.  

Stimuleren van behoud/groei van de werkgelegenheid in de vrije-

tijdseconomie met een focus op innovatie en versterking MKB, 

dat blijkt uit het aantal arbeidsplaatsen in de vrijetijdssectoren.

De vitaliteit van de verblijfsrecreatie is verbeterd.

Het ondernemerschap is versterkt door  het Expertteam.

De inzet van de instrumenten Natuurlijk Recreatie leidt tot kwali-

tatieve planontwikkeling.

Er is meer balans tussen vraag en aanbod in de sector.

Verzamelde kennis en onderzoek leiden tot betere beleidsontwik-

keling/projectontwikkeling en monitoring

VT  economie. 

Gerichte samenwerking tussen de stakeholders in de vrijetijds-

sector heeft geleid tot een samenhangend en vraaggestuurd 

aanbod in Drenthe en de  regio’s.

De recreatieve infrastructuur voor beleving van natuur en 

landschap is geborgd en blijft op kwalitatief hoog nivo.

9.5 Agribusiness / Biobased economy

Versterken van de Agribusiness, versnelling transformatie naar biobased economy

Doelstelling Resultaat 2015

Stimulering van behoud van het aantal arbeidsplaatsen in de 

agribusiness en de chemie waarbij de werkgelegenheidsontwik-

keling zich minimaal gelijk aan het landelijk gemiddelde heeft 

ontwikkeld. Stimulering BBE gerelateerde innovatie in chemie 

en agribusiness, dat blijkt uit het aantal innovatiecontracten en 

–activiteiten.

Agro Agenda Noord-Nederland is in uitvoering genomen.Vijf 

programmalijnen zijn door bedrijfsleven en kennisinstellingen 

ontwikkeld. 

Actieprogramma BBE is uitgevoerd.

Aanjaagorganisatie chemie ontwikkelt projecten en voorstellen. 

Kenniscluster Innovatieplatform PhytoGlasshouse Applications 

(PGAI) is doorontwikkeld tot Plant Value en voert busines-

scases uit. Innovatiemanager vanuit NL Topsector Agro&food is 

operationeel.

Kenniscluster KANON is doorontwikkeld tot Innovatie Veenko-

loniën en heeft mede de regie in het programma Innovatie 

Veenkoloniën. Consortium food: Innexis ontwikkelt projecten/

businesscases voor de Drentse bedrijven en kennisinstellingen.

Versnellingsprojecten in de agribusiness intensiveren.
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Doelstelling Resultaat 2015

Projecten ontwikkeld op het gebied van Agro&Food en BBE (agro 

en chemie). Met accent op de positionering agribusiness Drenthe 

en noord Nederland.B.v. EU: European Innovation Programma.  

In het kader van de versnellingsagenda zijn 4 extra projecten in 

uitvoering.

CoCi-status (Center of Chemical Innovations) zorgt voor verdere 

aansluiting bij noordelijke en nationale clusters.

 Wat mag het kosten?

Product Beleidsopgave Eco. Cat. 2013 

Rekening

2014 2015 Verschil 

2014-2015

2016 2017 2018

Lasten Product 9.1. 

Versterken regio-

nale innovatie-

kracht

Versterking van de regionale 

innovatiekracht

Kapitaal-

lasten

0 0 4.500 -4.500 4.500 4.500 4.500

Inkoop 165.489 166.827 166.827 0 166.827 166.827 166.827

Subsidie 1.908.235 7.766.102 6.947.877 818.225 6.947.877 6.947.877 6.947.877

Totaal beleidsopgave 2.073.724 7.932.929 7.119.204 813.725 7.119.204 7.119.204 7.119.204

Totaal product 2.073.724 7.932.929 7.119.204 813.725 7.119.204 7.119.204 7.119.204

Product 9.2. 

Optimale aanslui-

ting bedrijfsleven, 

kennis, onderwijs 

en arbeidsmarkt

Optimalisatie aansluiting 

bedrijfsleven, kennis, onderwijs en 

arbeidsmarkt

Subsidie 318.306 279.779 300.000 -20.221 260.000 10.000 10.000

Inkoop 575.432 676.483 750.000 -73.517 250.000 0 0

Totaal beleidsopgave 893.738 956.262 1.050.000 -93.738 510.000 10.000 10.000

Totaal product 893.738 956.262 1.050.000 -93.738 510.000 10.000 10.000

Product 9.3. Verbe-

teren vestigings-

klimaat

Verbetering vestigingsklimaat Subsidie 388.920 602.400 702.400 -100.000 702.400 702.400 702.400

Inkoop 1.603.046 13.161.025 4.057.400 9.103.625 57.400 57.400 57.400

Totaal beleidsopgave 1.991.966 13.763.425 4.759.800 9.003.625 759.800 759.800 759.800

Totaal product 1.991.966 13.763.425 4.759.800 9.003.625 759.800 759.800 759.800

Product 9.4. Vrije-

tijdseconomie

Versterken van de vrijetijdsecono-

mie in Drenthe

Subsidie 1.628.246 2.050.220 1.900.220 150.000 1.900.220 1.900.220 1.900.220

Inkoop 156.540 36.949 36.949 0 36.949 36.949 36.949

Totaal beleidsopgave 1.784.786 2.087.169 1.937.169 150.000 1.937.169 1.937.169 1.937.169

Totaal product 1.784.786 2.087.169 1.937.169 150.000 1.937.169 1.937.169 1.937.169

Product 9.5 

Agribusiness / 

Biobased economy

Versterken van de Agribusiness, 

versnelling transformatie naar 

biobased economy

Subsidie 700.430 473.649 573.649 -100.000 506.949 506.949 506.949

Totaal beleidsopgave 700.430 473.649 573.649 -100.000 506.949 506.949 506.949

Totaal product 700.430 473.649 573.649 -100.000 506.949 506.949 506.949

Totaal 7.444.644 25.213.434 15.439.822 9.773.612 10.833.122 10.333.122 10.333.122
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Product Beleidsopgave Eco. Cat. 2013 

Rekening

2014 2015 Verschil 

2014-2015

2016 2017 2018

Baten Product 9.1. 

Versterken regio-

nale innovatie-

kracht

Versterking van de regionale 

innovatiekracht

Ontv. 

bijdragen

-5.865.000 -35.000 0 -35.000 0 0 0

Totaal beleidsopgave -5.865.000 -35.000 0 -35.000 0 0 0

Totaal product -5.865.000 -35.000 0 -35.000 0 0 0

Product 9.3. Verbe-

teren vestigings-

klimaat

Verbetering vestigingsklimaat Ontv. 

bijdragen

-28.130 -32.200 -32.200 0 -32.200 -32.200 -32.200

Totaal beleidsopgave -28.130 -32.200 -32.200 0 -32.200 -32.200 -32.200

Totaal product -28.130 -32.200 -32.200 0 -32.200 -32.200 -32.200

Totaal -5.893.130 -67.200 -32.200 -35.000 -32.200 -32.200 -32.200

Totaal programma 1.551.514 25.146.234 15.407.622 9.738.612 10.800.922 10.300.922 10.300.922

Verrekening resultaat met reserves

Bijdrage van reserve versterking economisch structuur -4.535.164 -500.000 -500.000 0 0 0 0

Bijdrage van Reserve financieringsfonds Drenthe 0 -13.000.000 -4.000.000 -9.000.000 0 0 0

Bijdrage van Cofinancieringsreserve Europa 0 -3.100.000 -3.100.000 0 -3.100.000 -3.100.000 -3.100.000

Saldo verrekening met reserves -4.535.164 -16.600.000 -7.600.000 -9.000.000 -3.100.000 -3.100.000 -3.100.000

Totaal na bestemming -2.983.649 8.546.234 7.807.622 738.612 7.700.922 7.200.922 7.200.922

Verschillen tussen begroting 2014 en 2015

Beleidsopgave Eco. Cat. Verschil Toelichting

Versterking van de regionale innovatiekracht Subsidie 818.225 In 2015 is het reguliere bedrag t.b.v. projecten versterking economische structuur 

opgenomen, terwijl in 2014 ruim € 800.000,-- extra inzet vanuit de reserve was 

begroot.

Optimalisatie aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en 

arbeidsmarkt

Inkoop -73.517 Voor kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt was 

door het naar voren halen van budget naar 2013 minder budget in 2014. In 2015 

is weer € 500.000,-- beschikbaar.

Verbetering vestigingsklimaat Subsidie -100.000 Het bedrag dat in de begroting is opgenomen voor de Noordelijke Ontwikkelings-

maatschappij (NOM) is vanaf 2015 structureel € 100.000,-- hoger dan in 2014.

Inkoop 9.103.625 Afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt dordat in 2014 een bedrag van € 13 

miljoen was opgenomen als agiostorting in het MKB fonds Drenthe voor risicofi-

nanciering MKB. In 2015 is een bedrag van 4 miljoen opgenomen dat in noordelijk 

verband wordt ingezet voor NOM-projects.

Versterken van de vrijetijdseconomie in Drenthe Subsidie 150.000 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. 

Versterken van de Agribusiness, versnelling transformatie naar 

biobased economy

Subsidie -100.000 Het budget voor Landbouw structuurverstrerking is in 2014 incidenteel € 

100.000,-- lager.

Overige verschillen -59.721

Totaal van verschillen tussen 2014 en 2015 0
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 Programma 10 
Middelen en bedrijfsvoering

 Missie

De provincie is een aantrekkelijke werkgever waar mensen in een prettige en gezonde werkom
geving op een interactieve, doelgerichte en toekomstgerichte wijze samenwerken. De provincie 
is binnen de financiële verhoudingen in Nederland nog steeds een open huishouding. Dat houdt 
in dat de provincie een bestuurslaag is die eigen keuzes maakt. Een ander uitgangspunt voor 
ons is een sluitende begroting die langjarig in evenwicht is. Onze focus in beleid betekent ook 
een gerichte focus voor de inzet van de ambtelijke organisatie. Dit doen we door het principe 
“medewerker volgt beleid” te hanteren. 
De veranderende rol van de provincie vraagt om creativiteit, professionaliteit, conceptueel 
vermogen, flexibiliteit en goede samenwerking van allen. In deze context vragen wij veel van 
de ambtelijke organisatie. We zorgen daarom ook voor een optimale werkomgeving. Nadere 
uitwerking van deze missie vindt plaats in de paragraaf bedrijfsvoering.

 Inleiding

Ons uitgangspunt bij het financieel beleid is een sluitende begroting die langjarig in evenwicht 
is. Incidentele middelen geven we in principe alleen uit aan incidentele activiteiten en die 
gebruiken we dus niet voor structurele uitgaven. Deze en andere meer gedetailleerde uitgangs-
punten zijn te vinden in de Financiële verordening 2012, het Financieringsstatuut 2014, de Nota 
Reserves en Voorzieningen 2012 en de Nota Financieringsinstrumentarium Drenthe.

De afgelopen jaren zijn ook voor de ambtelijke organisatie stevige keuzes gemaakt, ook voor 
de toekomst. De ambtelijke organisatie krimpt en we gaan werken met een variabele schil van 
medewerkers met een tijdelijk contract. Uitgangspunt voor de organisatieontwikkeling is de 
Directiebrief Samen gaan voor resultaat (najaar 2013). De vaste formatie krimpt tot aan 2018 via 
een aantal stappen tot een vaste kern van maximaal 375 vaste fte en maximaal 320 fte in 2018. 
De variabele schil wordt daarmee steeds groter. Een belangrijk aspect in de adaptieve netwerk-
organisatie is meer focus op stakeholders buiten de provincie. En met andere werkwijzen zoals 
bijvoorbeeld co-creatie komen  tot beleidsvoorstellen. Bovendien wordt de capaciteit van de 
medewerkers flexibel ingezet, zodat focus vanuit het beleid ook een focus in personele inzet 
mee kan brengen. Hierdoor wordt de beperkte capaciteit zo effectief mogelijk ingezet.

Het Informatieplan 2014 is leidend voor de doorontwikkeling van een toekomstvaste onder-
steuning van de primaire bedrijfsprocessen.. Hiervoor zijn de volgende vier ambitielijnen in 
het informatieplan benoemd: organisatie in control, excellente dienstverlening, het nieuwe 
samenwerken en flexibiliteit in techniek. Het hieruit volgende uitvoeringsprogramma bepaalt 
de prioriteiten. De uitvoering wordt op basis van projectportfolio gerealiseerd.  Binnen de 
ambitielijn organisatie in control continueren we de reeds ingezette digitalisering van planning 
en control. Om de digitale dienstverlening beter te ondersteunen brengen we de informatiehuis-
houding verder op orde, door middel van het aanbrengen van ordeningsprincipes. 
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Voor alle facilitaire voorzieningen geldt als uitgangspunt:
 ▪ Het creëren van een goede beheersomgeving door adequaat en kostentechnisch verantwoord 

beheer van het gebouw, goed huisvestingsmanagement, infrastructuur, systemen en onder-
steunende diensten;

 ▪ het doorvoeren van een gezonde verzakelijkingslag binnen de bedrijfsvoering zoals onder 
andere opgenomen in het provinciale kwaliteitshandvest en het efficiënt en effectief organi-
seren van de bedrijfsprocessen en het doorbelasten van marktconforme tarieven.

 ▪ Doorontwikkeling van de ondersteunende taken om daarmee blijvend tegemoet te komen 
aan de veranderende vraag en de dienstverlening hierop optimaal af te stemmen

In de paragraaf bedrijfsvoering wordt verder ingegaan op de wijze waarop de organisatie zich 
ontwikkelt naar een adaptieve organisatie die met diverse partners in netwerken opereert. 
Adaptief houdt voor de facilitaire organisatie in dat zij haar dienstverlening zodanig inricht dat 
zij in de kleinere, flexibele provinciale organisatie optimaal kan blijven ondersteunen door zich 
te ontwikkelen van een functioneel ingerichte organisatie naar een procesgerichte organisatie.

10.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 

Een financieel gezonde organisatie

Doelstelling Resultaat 2015

Duurzaam financieel evenwicht. Alle risico’s kunnen afdekken door de risicoreserve.

Een goede liquiditeitspositie die blijkt uit het kunnen voldoen aan de 

financiële verplichtingen.

Structureel sluitende begroting die blijktuit het actuele saldo in deze 

begroting.

Een goedkeurende verklaring van de accountant bij de jaarstukken.

Toepassing van repressief toezicht door de toezichthouder.

Voldoende weerstandsvermogen (zie verder de paragraaf weerstands-

vermogen).

Treasury en publieke taak binnen kaders wet- en regelge-

ving uitvoeren met oog voor rendement

Gediversifieerde beleggingsportefeuille, zowel (meerjarige) deposito’s bij 

het Ministerie van Financiën als verstrekte leningen aan medeoverheden.

10.2 Personeel en organisatie

De provincie als effectieve en efficiënte organisatie

Doelstelling Resultaat 2015

Kostenreductie realiseren en de kwaliteit en continuïteit 

nu en in de toekomst handhaven.

Het onderzoek m.b.t. herimplementatie of vervanging van het financieel 

systeem is uitgevoerd.

Er is een goedkeurende accountantsverklaring.

We beschikken over actuele en juiste sturingsinformatie

Het regiemodel voor inkoop is ingevoerd.

Het gezamenlijk aanbesteden en uitvoeren van inkopen met provincie 

Groningen is doorgevoerd.

Verder vormgeven aan efficiëntere organisatie. Er is een ingevoerde bedrijfsadministratie voor de DLG i.v.m. de transitie.

De taakstelling met betrekking tot reductie van de formatie en de 

overhead uit de directiebrief 2013 is gehaald
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De provincie als goede werkgever

Doelstelling Resultaat 2015

Nu en in de toekomst een aantrekkelijke 

werkgever zijn die de juiste mensen kan 

vinden en binden.

Inzet op talentmanagement en (persooonlijk) leiderschap hebben gezorgd voor een 

resultaatgerichte cultuur waarin aandacht is voor individuën. 

Een eenheid voor project-, proces en programmamatig (3P) werken is ingevoerd.

Mobiliteitstrajecten hebben gezorgd voor optimale benutting van aanwezig potentieel. 

Traineeprogramma Drentalent lll is succesvol afgerond en krijgt een vervolg. De kwali-

teitsimpuls uit 2013 is in 2015 afgelopen; de organisatie heeft kennis opgedaan en extra 

capaciteit in kunnen zetten.

De interne arbeidsmarkt is aangevuld door bijzondere doelgroepen als jongeren en 

arbeidsgehandicapten.

De nieuwe CAO heeft naar verwachting een aantal uitvoeringsregelingen die in 2015 

worden ingevoerd. 

De werkkostenregeling is ingevoerd.

Het Individuele Keuzebudget (IKB) is ingevoerd.

Toelichting
De adaptieve netwerkorganisatie doet een groot beroep op HRM. Immers, de organisatie wordt 
pas flexibel als  medewerkers flexibel worden. Dit vergt net als in voorgaande jaren de nodige 
aandacht om in 2018 het streefbeeld te bereiken. 

Uitvoeringsorganisatie Drenthe-Groningen
Per 1 maart 2015 zal Drenthe 51,7 fte overnemen van de DLG. Daarnaast zal Drenthe ook de 24,4 
fte die Groningen overneemt van DLG  in dienst nemen. Het betreft dus in totaal 76,1 fte die per 
1 maart 2015 worden toegevoegd aan de organisatie. Dit in aanloop naar een gezamenlijke uitvoe-
ringsorganisatie. Voor de exploitatie van het nieuwe organisatieonderdeel ontvangt Drenthe vanaf 
1 maart 2015 op jaarbasis een aanvulling op het provinciefonds van € 5,3 miljoen en Groningen een 
bedrag van € 2,5 miljoen. Dit is overeenkomstig de afspraken die hierover zijn gemaakt in het decen-
tralisatieakkoord natuur. De provincies Drenthe en Groningen blijven in de transitie van de DLG 
en de fasen c.q. jaren die daarop volgen samen optrekken. De genoemde DLG-medewerkers zullen 
vanaf 1 maart in dienst zijn bij Drenthe, maar Groningen blijft ook na die datum verantwoordelijk 
om haar taken uit te voeren. Hiervoor zal een bestuursconvenant en een prestatie-overeenkomst 
worden gesloten waarin Groningen opdracht geeft aan Drenthe en afspraken worden gemaakt over 
kosten en risico’s. We streven ernaar om vanaf 2016 samen te komen tot een zelfstandige uitvoe-
ringsorganisatie. Momenteel wordt gewerkt aan de begroting van het samenwerkingsverband voor 
2015 en de inbedding van de voorfinancieringslasten in de exploitatie van het samenwerkingsver-
band. Dit zal in de 2e financiële actualisatie 2014 worden meegenomen. Deze lasten kunnen worden 
gedekt uit het te verwachten jaarlijks overschot decentralisatie-uitkering van het rijk.
Ter voorbereiding op de plaatsing van de DLG-medewerkers in Drenthe maken de  provincies 
aanloopkosten. Dit betreft proceskosten, kosten voor ICT  en  archief. De proceskosten, 
worden voor 2014 vooralsnog ingeschat  ter hoogte van € 75.000,--, en in 2015 ter hoogte van 
ca. € 1,1 miljoen zullen worden (voor)gefinancierd door beide provincies. Daarnaast zijn inves-
teringen noodzakelijk in 2014 en 2015 in werkplekken, ICT, vastgoedregistratie, het faciliteren 
van de overname van BBL-gronden en het opzetten van de over te nemen DLG-administratie. 
Op landelijk niveau zijn er ook transitiekosten. Deze worden verdeeld volgens de verdeelsleutel 
van ‘Jansen2’ en bestaan uit twee posten. Aan de landelijke frictiekosten van EZ, draagt Drenthe 
€ 2,2 miljoen bij.  Voor de landelijke personele kosten is een totaal plafond van € 1,5 miljoen 
afgesproken. Drenthe betaalt haar deel daaraan mee, maximaal ca. € 0,2 miljoen. In 2016 zal 
hiervan landelijk verrekening plaatsvinden door inhouding op de natuuruitkering. 
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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 bedrijfsvoering

Doelstelling Resultaat 2015

Informatievoorziening omvat een moderne flexibele ICT 

infrastructuur, waarvan de gemeten beschikbaarheid van 

de ICT systemen 99% (uptime) bedraagt, die meegroeit 

met en proactief ondersteuning biedt en eveneens de 

externe dienstverlening mogelijk maakt, door middel van 

ketenintegratie en kennismanagement. 

De informatievoorziening leidt, voert uit of ondersteunt 

activiteiten en diensten die gericht zijn op het beheren van 

documenten ongeacht hun vorm.En het verbeteren van de 

kwaliteit van het vastleggen van de documentenstroom 

daarbij voldaan aan zaken als termijnen, volledigheid, 

juistheid, wetgeving en interne procedures.

Adequaat en in 2014 geactualiseerd en in 2015 doorwerkend Informa-

tieplan en daaruit volgend uitvoeringsprogramma inclusief prioritering, 

actueel ICT Architectuur en I-Beleid.

Proces tot besluit ‘vervanging papier door digitale opslag (substitutie) 

gerealiseerd.

ICT systemen zijn beschikbaar voor tenminste 99% (uptime).

Geactualiseerd I-Beleid aangesloten bij het (interprovinciale) informatie-

beveiligingsbeleid, uitgaande van het principe van zelfregulering.

Heldere rapportages die inzicht geven in de kwantiteit van significante 

interne facilitaire dienstverleningsprocessen.

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

Doelstelling Resultaat 2015

En vasthouden aan het maximaal streefverbruik van 

20.000 m3 aardgas.

Maximaal verbruik van 20.000 m3 aardgas.

Het efficiënt en doelmatig gebruik maken van het 

provinciale gebouw gebaseerd op uitgangspunten in het 

Huisvestingsbeleidsplan.

Sinds 01-01-’14 is de RUD in het provinciehuis gehuisvest en in 2015 

worden circa 50 werkplekken in gebruik genomen door voormalige DLG 

medewerkers.

In het technisch en bouwkundig goed functionerend 

gebouw wordt sinds de revitalisering gebruik gemaakt 

van duurzame en/of milieuontlastende en energiebespa-

rende maatregelen CO2 neutraal.

Voorzien in en onderhouden van gebouwen en terreinen door planning 

in tijd en bedragen op te volgen – via een meerjarenplanning - , 

waarin bouwkundige en technische zaken en energiemanagement zijn 

inbegrepen.

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

Doelstelling Resultaat 2015

Verzorgen van diverse services waaronder kwalitatief 

goede consumptieve diensten. Van 20% van het aange-

boden assortiment in het bedrijfsrestaurant naar 50% 

duurzaam.

Consumptieve diensten waarvan 50% van het aangeboden assortiment 

in het bedrijfsrestaurant duurzaam is.

10.4 Reserve mutaties

Volledig overzicht van wat de afzonderlijke reserves en voorzieningen zijn

Doelstelling Resultaat 2015

Zie informatie in de paragraaf reserves en voorzieningen. Zie informatie in de paragraaf reserves en voorzieningen.
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 Wat mag het kosten?

Product Beleidsopgave Eco. Cat. 2013 

Rekening

2014 2015 Verschil 

2014-2015

2016 2017 2018

Lasten Product 10.1. 

Financiering 

en algemene 

dekkingsmiddelen

Een financieel gezonde organisatie Onvoor-

zien/

stelpost

0 50.000 50.000 0 5.432.600 6.845.100 6.845.100

Adm. 

boekingen

121.313 131.000 131.000 0 131.000 131.000 131.000

Onbekend 0 0 0 0 -3.777.837 -2.600.759 -1.785.436

Rente 696 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500

Inkoop 17.588 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000

Kapitaal-

lasten

31.051 31.051 27.633 3.418 27.633 27.633 27.633

Totaal beleidsopgave 170.649 254.551 251.133 3.418 1.855.896 4.445.474 5.260.797

Totaal product 170.649 254.551 251.133 3.418 1.855.896 4.445.474 5.260.797

Product 10.2. 

Personeel en 

organisatie

De provincie als effectieve en 

efficiënte organisatie.

Subsidie 7.575 6.231 6.231 0 6.231 6.231 6.231

Apparaats-

kosten

41.076.270 37.178.056 39.697.539 -2.519.483 37.856.642 38.032.154 38.032.154

Inkoop 639.766 1.008.758 443.758 565.000 443.758 443.758 443.758

Totaal beleidsopgave 41.723.611 38.193.045 40.147.528 -1.954.483 38.306.631 38.482.143 38.482.143

De provincie als goede werkgever. Inkoop 862.812 1.051.667 800.908 250.759 800.908 800.908 800.908

Totaal beleidsopgave 862.812 1.051.667 800.908 250.759 800.908 800.908 800.908

Totaal product 42.586.423 39.244.712 40.948.436 -1.703.724 39.107.539 39.283.051 39.283.051

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 bedrijfsvoering

Inkoop 2.081.161 2.289.565 2.289.565 0 2.289.565 2.461.265 2.461.265

Ontv. 

bijdragen

-27.609 0 0 0 0 0 0

Kapitaal-

lasten

660.265 847.765 950.303 -102.538 1.547.352 1.659.983 1.754.565

Totaal beleidsopgave 2.713.816 3.137.330 3.239.868 -102.538 3.836.917 4.121.248 4.215.830

De provincie is in staat zich te 

houden aan het eigen kwaliteits-

handvest (onderdeel Diensten)

Kapitaal-

lasten

100.360 59.617 44.940 14.677 58.935 56.419 119.560

Inkoop 1.551.830 1.756.006 1.736.006 20.000 1.736.006 1.736.006 1.736.006

Belastingen 0 7.572 7.572 0 7.572 7.572 7.572

Ontv. 

bijdragen

45.232 42.787 52.787 -10.000 52.787 52.787 52.787

Totaal beleidsopgave 1.697.422 1.865.982 1.841.305 24.677 1.855.300 1.852.784 1.915.925

De provincie is in staat zich te 

houden aan het eigen kwaliteits-

handvest (onderdeel Huisvesting)

Inkoop 645.594 761.758 761.758 0 761.758 761.758 761.758

Kapitaal-

lasten

2.355.736 2.285.460 2.220.283 65.177 2.049.107 1.988.699 1.921.283

Belastingen 96.222 81.200 81.200 0 81.200 81.200 81.200
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Product Beleidsopgave Eco. Cat. 2013 

Rekening

2014 2015 Verschil 

2014-2015

2016 2017 2018

Toev. 

voorziening

577.793 577.793 577.793 0 577.793 577.793 577.793

Totaal beleidsopgave 3.675.346 3.706.211 3.641.034 65.177 3.469.858 3.409.450 3.342.034

Totaal product 8.086.585 8.709.523 8.722.207 -12.684 9.162.075 9.383.482 9.473.789

Totaal lasten exclusief reserve mutaties 50.843.656 48.208.786 49.921.776 -1.712.990 50.125.510 53.112.007 54.017.637

Baten Product 10.1. 

Financiering 

en algemene 

dekkingsmiddelen

Een financieel gezonde organisatie Ontv. 

bijdragen

-416.612 -365.245 0 -365.245 0 0 0

Dividend -3.051.719 -6.367.728 -2.103.633 -4.264.095 -2.103.633 -2.103.633 -2.103.633

Opcenten 

MRB

-47.930.541 -51.848.323 -53.176.000 1.327.677 -54.540.000 -55.800.000 -56.800.000

Adm. 

boekingen

-9.862.000 -8.911.000 -10.365.000 1.454.000 -8.721.000 -8.133.000 -7.624.000

Opbr. rente -2.302.960 -365.000 -135.000 -230.000 -109.000 -150.000 -150.000

Ontv. 

subsidies

-94.108.767 -88.884.948 -77.322.063 -11.562.885 -99.738.347 -99.738.347 -86.438.347

Totaal beleidsopgave -157.672.599 -156.742.244 -143.101.696 -13.640.548 -165.211.980 -165.924.980 -153.115.980

Totaal product -157.672.599 -156.742.244 -143.101.696 -13.640.548 -165.211.980 -165.924.980 -153.115.980

Product 10.2. 

Personeel en 

organisatie

De provincie als effectieve en 

efficiënte organisatie.

Adm.

boekingen

-483.453 -982.009 -213.054 -768.955 -2.122.223 -2.928.538 -3.253.940

Ontv. 

bijdragen

-15.089 -494.000 -494.000 0 -907.849 -800.671 -800.671

Totaal beleidsopgave -498.542 -1.476.009 -707.054 -768.955 -3.030.072 -3.729.209 -4.054.611

De provincie als goede werkgever. Ontv. 

bijdragen

-199.589 -6.500 -6.500 0 -6.500 -6.500 -6.500

Totaal beleidsopgave -199.589 -6.500 -6.500 0 -6.500 -6.500 -6.500

Totaal product -698.131 -1.482.509 -713.554 -768.955 -3.036.572 -3.735.709 -4.061.111

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 bedrijfsvoering

Ontv. 

bijdragen

-68.000 -94.000 -94.000 0 -94.000 -94.000 -94.000

Totaal beleidsopgave -68.000 -94.000 -94.000 0 -94.000 -94.000 -94.000

De provincie is in staat zich te 

houden aan het eigen kwaliteits-

handvest (onderdeel Diensten)

Ontv. 

bijdragen

-808.977 -637.848 -637.848 0 -637.848 -637.848 -637.848

Totaal beleidsopgave -808.977 -637.848 -637.848 0 -637.848 -637.848 -637.848

De provincie is in staat zich te 

houden aan het eigen kwaliteits-

handvest (onderdeel Huisvesting)

Ontv. 

bijdragen

0 -555.426 -555.426 0 -555.426 -555.426 -555.426

Totaal beleidsopgave 0 -555.426 -555.426 0 -555.426 -555.426 -555.426

Totaal product -876.977 -1.287.274 -1.287.274 0 -1.287.274 -1.287.274 -1.287.274

Totaal baten exclusief reserve mutaties -159.247.707 -159.512.027 -145.102.524 -14.409.503 -169.535.826 -170.947.963 -158.464.365

Totaal programma exclusief reserve mutaties -108.404.051 -111.303.241 -95.180.748 -16.122.493 -119.410.316 -117.835.956 -104.446.728

Verrekening resultaat met reserves

Bijdrage aan Reserve opvang revolverend financieren 385.800 365.245 0 365.245 0 0 0
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Product Beleidsopgave Eco. Cat. 2013 

Rekening

2014 2015 Verschil 

2014-2015

2016 2017 2018

Bijdrage aan Financieringsreserve 4.500.000 3.538.233 0 3.538.233 0 0 0

Bijdrage van reserve organisatie ontwikkeling 0 0 -500.000 500.000 0 0 0

Saldo verrekening met reserves 4.885.800 3.903.478 -500.000 4.403.478 0 0 0

Totaal na bestemming -103.518.251 -107.399.763 -95.680.748 -11.719.015 -119.410.316 -117.835.956 -104.446.728

Verschillen tussen begroting 2014 en 2015

Beleidsopgave Eco. Cat. Verschil Toelichting

De provincie als effectieve en efficiënte organisatie. Apparaats-

kosten

-2.519.483 De post lonen en sociale premies is in 2015 ruim € 1,3 miljoen hoger. Daarnaast is in 2015 

incidenteel € 500.000,-- t.b.v. de kwaliteitsimpuls beschikbaar en is een bedrag van € 

500.000,-- voor organisatie ontwikkeling opgenomen (onttrokken aan de Reserve organisa-

tie ontwikkelingen). Tevens is een bedrag aan opleidingskosten € 250.000,-- dat in 2014 op 

de beleidsopgave “Provincie als goede werkgever” is ingezet, in 2015 weer toegevoegd aan 

de middelen voor vorming en opleiding binnen de apparaatskosten.

Inkoop 565.000 Voor het uitvoeren van de directiebrief 2010 heeft u € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld. 2014 

was het laatste jaar waarin een deel (€ 565.000,--) van dat budget is opgevoerd.

De provincie als goede werkgever. Inkoop 250.759 Vanuit de middelen voor vorming en opleiding (die onderdeel zijn van de apparaatskosten) 

wordt elk jaar een bedrag toegevoegd aan het budget voor concernopleidingen. In 2014 was 

€ 250.759,--.

De provincie beschikt over een ICT-infrastructuur die up-to-date is 

en geen belemmering vormt voor een gezonde bedrijfsvoering

Kapitaal-

lasten

-102.538 De kapitaallasten  zijn iets anders verdeeld over de beleidsopgave waardoor een verschui-

ving is ontstaan.

De provincie is in staat zich te houden aan het eigen kwaliteits-

handvest (onderdeel Huisvesting)

Kapitaal-

lasten

65.177 De kapitaallasten  zijn iets anders verdeeld over de beleidsopgave waardoor een verschui-

ving is ontstaan.

Een financieel gezonde organisatie Ontv. 

bijdragen

-365.245 Het betreft een verschil in bijdragen vanuit programma’s ter dekking van de bijdrage aan de 

Reserve opvang revolverende financieren. In 2015 is nog geen storting voor risicoafdekking 

wegens verstrekken van leningen voorzien.

Dividend -4.264.095 In 2014 hebben we van Enexis een eenmalig hoger dividend ontvangen van € 725.862,-- 

Daarnaast hebben we in 2014 onze aandelen in Attero verkocht, hetgeen een eenmalige 

inkomst van € 3.538.233,-- opleverde.

Opcenten 

MRB

1.327.677 De opbrengst van de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting is in 2015 hoger door tariefstij-

ging en en volume uitbrieiding van het belastbare wagenpark.

Adm. 

boekingen

1.454.000 De omvang van de reserves is hoger dan eerder verwacht, waardoor de bespaarde rente 

hoger is.

Opbr. rente -230.000 Mede door de invoering van het schatkistbankieren en de lage rente stand is de verwachte 

renteopbrengst voor 2015 lager.

Ontv. 

subsidies

-11.562.885 Het betreft een lagere uitkering provinciefonds en diverse lagere decentralisatieuitkeringen.  

Met name de decentralisatieuitkeringen Decentralisatie-uitkering ISV, Decentralisatie-uitke-

ring RSP en Decentralisatie-uitkering bodemsanering zijn aanzienlijk lager in 2015.

De provincie als effectieve en efficiënte organisatie. Adm.

boekingen

-768.955 De toe te rekenen inflatiecorrectieaan de RSP reserve (IBOI) is in 2015 op nul gesteld.

Overige verschillen 28.095

Totaal van verschillen tussen 2014 en 2015 -16.122.493
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Er zijn binnen dit programma investeringen gepland. Zie hiervoor Paragraaf II.4 Financiële 
positie en toelichting, onderdeel 4.1 Investeringen naar nut.

Product Beleidsopgave Eco. Cat. 2013 

Rekening

2014 2015 Verschil 

2014-2015

2016 2017 2018

Lasten Product 10.4. 

Reserve mutaties, 

toevoegingen

Volledig overzicht van wat de 

afzonderlijke reserves en voorzie-

ningen zijn.

Adm. 

boekingen

0 843.363 0 843.363 494.754 350.994 217.083

Toev. Reser-

ves

92.648.613 17.808.674 2.101.704 15.815.633 1.254.325 4.262.623 0

Totaal beleidsopgave 92.648.613 18.652.037 2.101.704 16.658.996 1.749.079 4.613.617 217.083

Totaal product 92.648.613 18.652.037 2.101.704 16.658.996 1.749.079 4.613.617 217.083

Baten Product 10.4. 

Reserve mutaties, 

onttrekkingen

Volledig overzicht van wat de 

afzonderlijke reserves en voorzie-

ningen zijn.

Onttrek. 

Reserves

-105.688.014 -65.760.215 -56.434.254 -9.434.624 -21.356.032 -21.579.412 -13.097.924

Totaal beleidsopgave -105.688.014 -65.760.215 -56.434.254 -9.434.624 -21.356.032 -21.579.412 -13.097.924

Totaal product -105.688.014 -65.760.215 -56.434.254 -9.434.624 -21.356.032 -21.579.412 -13.097.924

Totaal product reserve mutaties -13.039.402 -47.108.178 -54.332.550 7.224.372 -19.606.953 -16.965.795 -12.880.841

Totaal alle lasten van alle programma’s inclusief reserve 

mutaties

362.652.238 318.622.431 251.024.118 67.706.976 240.586.750 237.204.357 212.731.332

Totaal alle baten van alle programma’s inclusief reserve 

mutaties

-367.412.478 -318.622.431 -251.024.118 -67.706.976 -240.586.750 -237.204.357 -212.731.332

Totaal generaal -4.760.240 0 0 0 0 0 0

Mutaties niet specifiek voor één programma of mutaties 

tussen reserves

0 0 0 0 0 0 0

Bijdrage aan de reserve voor algemene doeleinden 207.766 7.600.665 0 7.600.665 0 0 0

Bijdrage aan saldireserve 3.395.623 1.511.593 60.876 1.450.717 0 0 0

Bijdrage aan Reserve opvang revolverend financieren 0 1.200.000 0 1.200.000 0 0 0

Bijdrage aan Cofinancieringsreserve Europa 24.000.000 0 0 0 0 0 0

Bijdrage aan Reserve financieringsfonds Drenthe 17.000.000 0 0 0 0 0 0

Bijdrage aan Risicoreserve 21.000.000 0 0 0 0 0 0

Inflatiecorrectie RSP (IBOI) 0 843.363 0 843.363 494.754 350.994 217.083

Bijdrage van reserve voor algemene doeleinden -0 -235.000 -638.322 403.322 -200.000 0 0

Bijdrage van de saldireserve -7.827.654 -4.493.742 -4.300.889 -192.853 0 0 0

Bijdrage van Risicoreserve -16.500.000 -6.000.000 0 -6.000.000 0 0 0

Bijdrage van Financieringsreserve -18.700.000 0 0 0 0 0 0

Saldo verrekening met reserves 22.575.735 426.879 -4.878.335 5.305.214 294.754 350.994 217.083

De reservemutaties worden nader toegelicht in Paragraaf 2.8 Reserves en voorzieningen

Totaal 143.492.269 66.860.823 51.914.817 14.946.006 58.819.898 54.463.001 54.234.720

Totaal -264.935.721 -225.272.242 -201.428.115 -23.844.127 -197.837.167 -189.264.752 -171.562.289

Totaal programma -121.443.452 -158.411.419 -149.513.298 -8.898.121 -139.017.269 -134.801.751 -117.327.569

Som -4.760.240 0 0 0 0 0 0
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 Paragraaf 2.1 
Lokale heffingen

1 Grondwaterheffing

Op grond van het bepaalde in artikel 7.7 van de Waterwet hebben Provinciale Staten bij wijze 
van belasting een heffing ingesteld op het onttrekken van grondwater. De regels die de provincie 
hanteert bij de grondwaterheffing zijn neergelegd in de grondwaterheffingsverordening. 

Op grond van het bepaalde in artikel 6.4 van de Waterwet is het verboden om zonder vergun-
ning van gedeputeerde staten grondwater te onttrekken of water te infiltreren: 
a. ten behoeve van industriële toepassingen, indien de te onttrekken hoeveelheid meer dan 
150.000 m3 per jaar bedraagt;
b. ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening of een bodemenergiesysteem.

De regels die de provincie hanteert voor bovengenoemde onttrekkingen zijn vastgelegd in 
de Provinciale omgevingsverordening (POV) Drenthe. De bestedingsmogelijkheden voor de 
provincie van de grondwaterheffing zijn limitatief in de Waterwet opgenomen.

Kosten die op grond van de waterwet onder de heffing kunnen worden gebracht zijn:
a. maatregelen, direct verband houdende met het voorkomen en tegengaan van de nadelige 

gevolgen van het onttrekken van grondwater en het infiltreren van water;
b. voor het grondwaterbeleid noodzakelijke onderzoekingen;
c. het houden van een register voor het onttrekken van grondwater en het infiltreren van water;
d. vergoeding ingevolge artikel 7.14, eerste lid, van schade, voortvloeiend uit de uitvoering van 

artikel 6.4;
e. in verband met de uitvoering van artikel 7.19.

Inkomsten
De belasting wordt geheven naar de onttrokken hoeveelheid grondwater gemeten in kubieke
meters.
Indien op grond van de vergunningvoorschriften water wordt geïnfiltreerd, wordt op aanvraag 
van belastingplichtige het aantal kubieke meters geïnfiltreerd water in mindering gebracht op de 
voor de belasting te hanteren onttrokken hoeveelheid grondwater.
De hoogte van de heffing is vastgesteld door Provinciale Staten. Jaarlijks wordt het tarief 
verhoogd met de gemiddelde prijsindex voor gezinsconsumptie. Voor 2015 geldt een tarief van 
€ 1,109 per 100 m3 onttrokken hoeveelheid grondwater. De te betalen heffing mag naar beneden 
afgerond worden op hele euro’s.
De belasting wordt verschuldigd op het moment waarop het grondwater wordt onttrokken en 
moet op aangifte worden voldaan.
De geraamde inkomsten voor 2015 zijn € 700.000,--.

Kwijtscheldingsbeleid
Bij invordering van de grondwaterbelasting wordt geen kwijtschelding verleend
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2 Heffing ontgrondingen 

Op grond van artikel 21f van de Ontgrondingenwet hebben Provinciale Staten bij wijze van 
belasting een heffing ingesteld op het ontgronden van stoffen. De regels die de provincie 
hanteert bij de ontgrondingenheffing zijn vastgelegd in de Heffingverordening ontgrondingen 
Drenthe 2000 en de Ontgrondingenwet. De bestedingsmogelijkheden voor de provincie van de 
ontgrondingenheffing zijn limitatief in de Ontgrondingenwet opgenomen. 

Kosten die onder de heffing zijn gebracht
Na de laatste wijziging van de Ontgrondingenwet (in werking getreden per 1 februari 2008) 
wordt op grond van de Heffingverordening Drenthe 2000 alleen nog een heffing in rekening 
gebracht voor kosten met betrekking tot schadevergoedingen ingevolge artikel 26 van de 
Ontgrondingenwet. Het provinciale tarief daarvoor bedraagt € 0,45 per 100 m3 hoeveelheid 
stoffen. Daarnaast biedt de wet nog een mogelijkheid voor heffing ter dekking van kosten met 
betrekking tot het onderzoek naar het verband tussen een ontgronding en schade aan onroe-
rende zaken en de bepaling van de omvang van de schade.

Inkomsten
De heffingsplicht rust op alle houders van vergunningen , behalve als het vergunningen betreft 
die gelden voor minder dan 10.000 m3 vaste stoffen.
De belastingschuld ontstaat op het tijdstip dat de vergunning is verleend en wordt door middel 
van aanslag opgelegd. De geraamde inkomsten voor 2015 zijn € 30.000,-

Teruggaaf
Indien een vergunning wordt vernietigd of ingetrokken dan wel wordt gewijzigd, vindt terug-
gaaf van de heffing plaats. Geen teruggaaf vindt plaats over de hoeveelheid stoffen die al is 
gewonnen. Teruggaaf blijft ook achterwege indien het bedrag dat moet worden teruggegeven 
minder bedraagt dan het in artikel 21f van de Ontgrondingenwet genoemde bedrag van € 250,--.

Kwijtscheldingsbeleid
Bij de invordering van de ontgrondingenheffing wordt geen kwijtschelding verleend.

Toekomstige ontwikkelingen
Besluitvorming over het mogelijk invoeren van een nieuwe heffingsmogelijkheid als bedoeld in 
artikel 21f, eerste lid, onder b, van de Ontgrondingenwet (kosten met betrekking tot het onder-
zoek naar het verband tussen een ontgronding en schade aan onroerende zaken en de bepaling 
van de omvang van de schade).

3 Leges

Onder de naam leges worden rechten geheven ter zake van het genot van de door of vanwege 
het provinciaal bestuur verstrekte diensten. De leges worden geheven van de aanvrager van de 
dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend. De tarieventabel voor 2015 zal 
in het najaar van 2014 ter beschikking komen.

Inkomsten
De geraamde inkomsten voor 2015 zijn € 175.000,--. Dat is inclusief € 125.000,-- die we moeten 
doorbetalen aan de gemeenten, voor hun aandeel in de verrichte werkzaamheden in het kader 
van de WABO aanvragen.
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Prestatie Budgetomschrijving Rubrieknummer Begroting 

2014

Begroting 

2015

3550301 Leges e.a. rechten WABO 1 3. Omgevingsvergunning       175.000 175.000    

3560105 Leges e.a. rechten Ontgrondingen 4. Ontgrondingen         30.000 30.000      

3440106 Leges e.a. rechten Waterwet 5.1 Waterwet-Grondwater 10.000 10.000

3300215 Leges e.a. rechten VR/RVV 6.1.3 Verkeer en vervoer         17.500 17.500      

3310404 Leges e.a. rechten POV 6.1.4 Verkeer en vervoer           5.000 5.000        

3330504 Leges e.a. rechten Zuidoost-Drentse Vaarwegen 6.1.5 Verkeer en Vervoer              500 500          

3330404 Leges e.a. rechten Meppel-de Punt 6.1.6 Verkeer en vervoer              500 500           

3620704 Uitvoering NB-wet (aandeel VTH) 3.13 Natuurbeschermingswet 1998        30.000             0

4 Nazorgheffing stortplaatsen

De provincie is op grond van de Wet milieubeheer (Wm) verantwoordelijk voor de eeuwig 
durende nazorg van stortplaatsen waar op of na 1 september 1996 nog afval is gestort. De 
Provincie Drenthe draagt deze verantwoordelijkheid voor twee stortplaatsen. Dit zijn de 
Stortplaats Meisner Noord-Drenthe BV te Ubbena (in eigendom bij SITA Holding) en de 
Attero Noord BV stortplaats te Wijster.

Het doel van de nazorgregeling in de Wm is om zeker te stellen dat bestaande en nieuwe stort-
plaatsen, die voldoen aan de eisen van het Stortbesluit bodembescherming, ook na sluiting tot 
in lengte van jaren aan hetzelfde beschermingsniveau blijven voldoen, zodat zij geen risico voor 
verontreiniging van de bodem vormen. Financiering van de desbetreffende nazorg vindt plaats 
door middel van een door PS ingestelde heffing die de provincie gedurende de exploitatiefase 
van de stortplaatsen aan de exploitanten oplegt. Deze heffing wordt vastgesteld aan de hand van 
het doelvermogen dat op grond van een door de exploitanten ingediende nazorgplannen wordt 
berekend. Beoordeling van nazorgplannen en berekening van het doelvermogen vindt plaats
aan de hand van in IPO-verband opgestelde modellen en checklisten. 

Beleid
Het provinciale beleid is erop gericht de heffing toereikend te laten zijn om de eeuwigdurende
nazorg van gesloten stortplaatsen te bekostigen. Het tarief voor 2015 wordt via de verordening 
nazorgheffing stortplaatsen provincie Drenthe bepaald aan de hand van de vastgestelde jaarre-
kening van het Nazorgfonds provincie Drenthe 2014. 

Inkomsten
In 2014 is aan Attero Noord een heffing opgelegd om het fondsvermogen aan te vullen tot 
100% van de netto contante waarde. Als de vastgestelde jaarrekening 2014 uitwijst dat het 
fondsvermogen meer dan 10% afwijkt van de netto contante waarde van het doelvermogen dan 
wordt een heffing opgelegd. Stortplaats Meisner is in 2013 gesloten. Na sluiting van de stort-
plaats kan geen heffing meer opgelegd worden.

Kwijtscheldingsbeleid
Bij de invordering van de heffing wordt geen kwijtschelding verleend.
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5 Opcenten motorrijtuigenbelasting

Op grond van artikel 222 van de Provinciewet worden provinciale opcenten geheven. De 
opcenten zijn een opslag op een nadere belasting, namelijk de motorrijtuigenbelasting (MRB). 
Deze belasting wordt geïnd door de Rijksbelastingdienst. De opbrengst opcenten MRB is qua 
opbrengst de belangrijkste provinciale heffing.

Beleid
Het tarief voor de opcenten van de MRB wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor Drenthe vindt 
indexering plaats op basis van het vierjarig gemiddelde van het prijsindexcijfer voor de gezins-
consumptie.
De tariefsontwikkeling geeft het volgende beeld.

2015 2016 2017 2018

90.3 92.4 94,6 96,8

De inkomsten
Op basis van de huidige gegevens en aannames is een raming gemaakt van de verwachte ontwik-
keling van de opbrengst opcenten MRB. Daarbij houden we er rekening mee dat de vrijstelling 
van motorrijtuigenbelasting voor zeer zuinige auto’s met ingang van 2014 vervalt.

In de navolgende tabel is de raming voor 2014 en volgende jaren weergegeven
2015 2016 2017 2018

53.176 54.540 55.800 56.800

Het tarief voor de opcentenheffing op de MRB wordt jaarlijks gemaximeerd door de staats-
secretaris van Financiën.
Het maximum voor 2014 wordt vastgesteld op 110,7

Kwijtscheldingsbeleid
Voor bezwaar, beroep en eventuele vrijstellingen is de Rijksbelastingdienst verantwoordelijk
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 Paragraaf 2.2 
Weerstandsvermogen

1 Inleiding

Bij het uitvoeren van beleid sturen wij actief op het beheersen risico’s d.m.v. Risicomanagement. 
Een belangrijk instrument daarvoor is het nemen van beheersmaatregelen. Tevens hebben wij 
een risicoreserve opgenomen. De hoogte van deze risicoreserve is vastgesteld na inventarisatie 
van de risico’s die zich kunnen voordoen bij de provincie Drenthe. De paragraaf weerstands-
vermogen geeft inzicht in de risico’s en de weerstandscapaciteit om de risico’s op te vangen. Het 
weerstandsvermogen is de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s. De weerstands-
capaciteit omvat de middelen en mogelijkheden waarover de provincie kan beschikken om niet 
begrote kosten te dekken. Voor het kunnen beoordelen van het weerstandsvermogen is het 
noodzakelijk de aanwezige weerstandscapaciteit te analyseren in samenhang met de omvang en 
de achtergronden van de risico’s. In deze paragraaf komen aan bod:

 ▪ Provinciaal beleid;
 ▪ Beschikbare weerstandscapaciteit:

 ▪ Incidentele weerstandscapaciteit;
 ▪ Structurele weerstandscapaciteit;
 ▪ De weerstandscapaciteit van de provincie Drenthe

 ▪ Inventarisatie en beheersing van risico’s
 ▪ Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

2 Provinciaal beleid

Om de ambities van de provincie te realiseren is het van belang dat de provinciale middelen zo 
scherp mogelijk ingezet worden. Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen is het van 
belang de aanwezige weerstandscapaciteit te analyseren in samenhang met de omvang en de 
achtergronden van de risico’s. 

De provincie gaat op de volgende wijze om met tegenvallers c.q. voorgevallen risico’s:

1. Eerst worden de kosten opgevangen binnen het eigen programma.
2. Zijn binnen het programma geen mogelijkheden dan kijken naar middelen binnen de 

Begroting.
3. Is er dan nog een tekort dan wordt dit ten laste gebracht van de “algemene reserve”.
4. Zijn er dan niet voldoende middelen beschikbaar dan wordt de risicoreserve aangesproken.

3 Beschikbare weerstandscapaciteit

Om de beschikbare weerstandscapaciteit te bepalen moet er gekeken worden naar de middelen 
en mogelijkheden waarover de provincie beschikt om niet begrote kosten te dekken. Hierbij 
kan een onderscheid worden gemaakt tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit. 
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Incidentele weerstandscapaciteit
De incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen dat ingezet kan worden om eenmalige 
tegenvallers op te vangen. 

Reserve voor algemene doeleinden
Dit is een vrij besteedbare reserve. Financieel technisch maakt deze reserve deel uit van het 
weerstandsvermogen van de provincie. De stand van deze reserve is per 1 januari 2015 € 24,1 
miljoen Een deel van deze reserve is reeds besteed, maar nog niet daadwerkelijk in de exploitatie-
begroting opgenomen het andere deel is nog vrij inzetbaar. Mede op advies van onze accountant 
stellen wij voor om het vrije deel van deze reserve toe te rekenen aan de weerstandscapaciteit.

Risicoreserve
Deze reserve is ingesteld om incidentele tegenvallers op te vangen, welke niet door een 
specifieke voorziening worden afgedekt. Voorgesteld wordt deze reserve de komende jaren 
€ 27,5 miljoen groot te laten zijn. Jaarlijks zal aan de hand van een risico inventarisatie worden 
bekeken in hoeverre het weerstandsvermogen in de toekomst dient te worden bijgesteld.

De samenstelling en ontwikkeling van de algemene reserves ziet er als volgt uit.
Bedragen x € 1.000,- per 31 december 2015 2016 2017 2018

Vrije ruimte Reserve voor algemene doeleinden 13.100 13.100 13.100 13.100

Risicoreserve 27.500 27.500 27.500 27.500

Totaal algemene reserves 40.600 40.600 40.600 40.600

Structurele weerstandscapaciteit
Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent ingezet 
kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste 
gaat van de uitvoering van bestaande taken. Dit betreft in beginsel de optelsom van de ruimte op 
de begroting en de onbenutte belastingcapaciteit.

Ruimte in de begroting
De post onvoorziene uitgaven binnen het begrotingsprogramma Financiering en algemene 
dekkingsmiddelen, ten bedrage van structureel € 50.000,-- kan worden aangemerkt als onder-
deel van de structurele weerstandscapaciteit. 

Onbenutte belastingcapaciteit 
De onbenutte belastingcapaciteit van de provincie van de provincie Drenthe bestaat uit het 
verschil tussen de opbrengst bij het maximaal aantal te heffen opcenten motorrijtuigenbelasting 
(MRB) en de opbrengst bij het werkelijke tarief. De raming in de begroting 2015 is uitgegaan 
van een tarief per 1 januari 2015 van 90,35. Het tarief voor de opcentenheffing op de MRB 
wordt jaarlijks gemaximeerd door de staatssecretaris van Financiën. Het maximum voor 2015 
wordt naar verwachting vastgesteld op 110,7

Bedragen x € 1.000,- 2015 2016 2017 2018

Voorgesteld tarief 53.176 54.540 55.800 56.800

Maximaal tarief 65.154 66.840 68.374 69.639

Onbenutte belastingcapaciteit 11.978 12.300 12.574 12.839

De weerstandscapaciteit van de provincie Drenthe
Uit de hiervoor genoemde gegevens blijkt dat de weerstandscapaciteit van de provincie Drenthe 
als volgt meerjarig kan worden weergegeven (afgerond, x € 1.000,--).
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Bedragen x € 1.000,- 2015 2016 2017 2018

 Inc.  Struct.  Inc. Struct.  Inc. Struct.  Inc. Struct. 

Risicoreserve 27.500 27.500 27.500 27.500

Normomvang Reserve voor algemene 

doeleinden

13.100 13.100 13.100 13.100

Ruimte binnen begroting 50 50 50 50

Onbenutte belastingcapaciteit 11.978 12.300 12.574 12.839

Totaal (inc. + struct.) 52.628 52.950 53.224 53.489

Vanzelfsprekend geldt dat de componenten van de weerstandscapaciteit verschillen in hun mate 
van inzetbaarheid. Zo is de risicoreserve direct aanwendbaar tot het maximum. Het verhogen 
van het aantal opcenten tot het maximale tarief is echter niet erg realistisch.

4 Inventarisatie en beheersing van risico’s

Van de risico’s die de provincie loopt, is een aantal afgedekt door de gebruikelijke verzeke-
ringen of door het instellen van voorzieningen. In deze paragraaf gaat het om risico’s die niet 
zijn afgedekt of niet kunnen worden afgedekt. Provincies hebben te maken met een diversiteit 
aan lastig in te schatten risico’s die bovendien soms onderling afhankelijk zijn. De provincie 
Drenthe acht het wenselijk om risico’s die van invloed zijn op de bedrijfsvoering beheersbaar te 
maken. Door inzicht in de risico’s wordt de provincie in staat gesteld om op verantwoorde wijze 
besluiten te nemen, zodat de risico’s nu en de risico’s gerelateerd aan toekomstige investeringen 
in verhouding staan tot de vermogenspositie van de provincie. Om de risico’s van provincie 
Drenthe in kaart te brengen is een risico-inventarisatie gedaan en een risicoprofiel opgesteld. Uit 
de inventarisatie zijn in totaal 58 risico’s naar voren gekomen en beschreven. In het onderstaande 
overzicht staan de 10 belangrijkste risico’s (= 84,5% invloed op totaal) en hoe deze beheerst 
worden. Deze 58 risico’s vertegenwoordigen een bedrag van afgerond € 101 miljoen.

Nr. Risicogebeurtenis Gevolgen Maatregelen

R134 Onvoldoende (doel)

vermogen bij Attero om aan 

(pre)nazorgverplichting te 

voldoen.

Provincie wordt aangeproken om als 

bevoegd gezag de nazorgverplichting 

over te nemen.

In gesprek met Attero blijven over mogelijkheden om 

vermogen op peil te houden cq te brengen; eventueel 

toepassen van wettelijk instrumentarium

R154 Voorfinanciering uitvoering 

realisatiestrategie

Onvoldoende rijksbijdragen voor 

voorgefinancierde projecten

Temporiseren dan wel niet starten van projecten

R129 Tegenvallende RSP-bijdra-

gen van het Rijk en andere 

betrokken overheden

Afname van Rijksbijdrage RSP betekent 

in eerste instantie overleg op Noord-

Nederlandse schaal over gevolgen en 

verdeling van middelen. 

Dit kan consequenties hebben voor 

alle deelprogramma’s in Drenthe in 

termen van (co-)financiering en ambitie 

(versoberen)

R92 Afdwingen nakomen 

subsidie voorwaarden

Kosten procedure; imagoschade In het kader van de invoering van de nieuwe ASV 

wordt sanctiebeleid ontwikkeld(2012). Ook onder de 

eerdere ASV werd al kritisch naar het nakomen van 

de subsidievoorwaarden.
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Nr. Risicogebeurtenis Gevolgen Maatregelen

R97 Gebrekkige gladheidsbe-

strijding

Ongevallen en claims Bouwen van zoutloods voor strategische zoutvoor-

raad, voldoende strooimaterieel operationeel.

R71 Laag Aanbesteden Onvoldoende kwaliteit uitvoering 

werken

Beter toezicht organiseren. Keuze maken tussen 

meer toezicht of toezicht anders inrichten.

R121 Juridische fouten bij staats-

steun, waarbij de provincie 

verwijtbaar is.

Ten onrechte verstrekte overheidsmid-

delen worden teruggevorderd

Deskundigheidsbevordering, inzetten second opinion.

R74 Wegen en kanalen: vertra-

ging in de uitvoering van 

een infrastructureel project

Projectvertraging Grondaankoop in initiatieffase al verkennen en 

vroegtijdig starten met planprocedure qq onteige-

ning

R153 Uitvoering beleidskader 

stikstof 2.0 op basis van het 

Groenmanifest

Verplichting tot het betalen van schade-

vergoedingen  

1. vergunningen verleend op grond van 

buitenwettelijk kader  

2. beperken van vergunde rechten

Zodra blijkt dat uitvoering juridische gevolgen heeft, 

stoppen met uitvoeren van het Kader.

R58 Claims van derden Uitbetaling claims Zorgdragen voor adequate en zorgvuldige procedu-

res/handhaving waardoor onterechte claims zoveel 

mogelijk kunnen worden voorkomen. 

Actief - Afdekken door middel van aansprakelijk-

heidsverzekering en aanvullend de risicoreserve.

Op basis van de ingevoerde risico’s en geactiveerde beheersmaatregelen is een risicosimulatie 
uitgevoerd. De simulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag van € 
101 miljoen ongewenst is. De risico’s zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale 
omvang optreden. Uit de simulatie volgt dat met 90% zekerheid alle risico’s kunnen worden 
afgedekt met een bedrag van € 31.965.570,-- (benodigde weerstandscapaciteit).

5 Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit van Provincie Drenthe bestaat uit het geheel aan middelen 
dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico’s in financiële zin af te dekken, 
de zogenaamde risicoreserve. Voor het afdekken van de risico’s wordt gebruik gemaakt van de 
incidentele en structurele weerstandscapaciteit. 

Beschikbare weerstandscapaciteit

Weerstand Startcapaciteit

Risicoreserve € 27.500.000

Normomvang Reserve voor algemene doeleinden € 13.100.000

Ruimte binnen begroting € 50.000

Onbenutte belastingcapaciteit € 11.978.000

Totale weerstandscapaciteit € 52.628.000

Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd 
tussen de financieel gekwantificeerde risico’s en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de 
beschikbare weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie 
voortvloeit, kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. Aangezien de risico-
reserve en de normomvang van de Algemene Reserve bij calamiteiten direct aanwendbaar zijn 
worden uitsluitend deze bedragen gebruikt om de weerstandsnorm te berekenen. De uitkomst 
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van die berekening vormt het weerstandsvermogen. De ontwikkeling van de weerstands-
capaciteit in relatie tot het risicoprofiel wordt nauwlettend gevolgd. 

Ratio weerstandsvermogen =
Beschikbare weerstandscapaciteit

 = 
EUR 40.600.000

= 1,27
Benodigde weerstandscapaciteit EUR 31.965.570

De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een 
waardering van de berekende ratio.

Weerstandsnorm

Waarderingscijfer Ratio Betekenis

A >2.0 uitstekend

B 1.4-2.0 ruim voldoende

C 1.0-1.4 voldoende

D 0.8-1.0 matig

E 0.6-0.8 onvoldoende 

F <0.6 ruim onvoldoende

Het kengetal van de provincie Drenthe valt in klasse C. Dit duidt op voldoende weerstandsver-
mogen.

6 Conclusie 

Met 90% zekerheid kunnen alle risico’s worden afgedekt met een bedrag van € 31.965.570,--. 
De werkelijke omvang van de Risicoreserve is dus op het gewenste niveau. 

We kijken kritisch in welke mate we door beheersmaatregelen de omvang van de risico’s kunnen 
inperken. 
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 Paragraaf 2.3  
Onderhoud kapitaalgoederen

1 Inleiding

Op grond van artikel 9 van het BBV is bepaald dat in de Begroting de beleidslijnen moeten 
worden vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, waaronder het onder-
houd van kapitaalgoederen. De commissie BBV (artikel 12) stelt dat in de paragraaf Onderhoud 
kapitaalgoederen het beleidskader voor het onderhoud van de kapitaalgoederen gegeven moet 
worden. In deze paragraaf wordt aangegeven om welke kapitaalgoederen het gaat, wat het 
ambitieniveau daarbij is en hoe het beheer, zowel operationeel als financieel, moet worden 
uitgevoerd.
Onder kapitaalgoederen verstaan we alle in eigendom van de provincie zijnde goederen met een 
meerjarig nut. Deze kapitaalgoederen hebben wij als volgt gerubriceerd:

 ▪ Wegen
 ▪ Vaarwegen
 ▪ Kunstwerken (viaducten, bruggen en dergelijke)
 ▪ Groen
 ▪ Verlichting
 ▪ Gebouwen

Het beleid voor het onderhouden van de kapitaalgoederen behalve de provinciale gebouwen is 
opgenomen in:

 ▪ Beleidsvisie beheer en onderhoud wegen en kanalen (inclusief Groenbeheervisie Plan)
 ▪ PVVP 2007-2012
 ▪ POP II
 ▪ Beleidsplan verlichting

De gewenste kwaliteit van de kapitaalgoederen is bepalend voor de lasten. De lasten kunnen 
op diverse programma’s voorkomen. Met onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel 
deel van de Begroting gemoeid. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud op de kapitaal-
goederen, in de verschillende onderhoudsprogramma’s is in de komende jaren in het reguliere 
onderhoud voorzien.

2 Wegen

De provincie Drenthe beschikt over ongeveer 467 km wegen, 13 km parallelwegen, 256 km 
fietspaden, 26 km op- en afritten, 9 km dubbele rijbanen en 3 km voetpaden. Hierin bevinden 
zich 330 kruispunten/T-aansluitingen, 90 rotondes, 7 verkeersregelinstallaties,9 carpoolplaatsen, 
2 transferia en een groot aantal (± 80) bushokjes.
Op basis van het gegevens uit het wegbeheersysteem aangevuld met een jaarlijkse inspectie van 
de infrastructuur, wordt het jaarlijkse onderhoudsprogramma vastgesteld, welke een afgeleide is 
van het meerjarenonderhoudsprogramma.
Het kwaliteitsniveau wordt aan de hand van een landelijke systematiek vastgesteld. 
Voor ons beheer sluiten aan op de landelijke ontwikkelingen inzake assetmanagement. 
Groot onderhoud van het asfalt vindt in een cyclus van gemiddeld 15-20 jaar plaats, afhanke-
lijk van het wegtype en de mate van verkeersbelasting. Indien mogelijk worden nieuwbouw 
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projecten gecombineerd met aangrenzend groot onderhoud projecten. Hierdoor wordt de 
overlast naar de omgeving tot een minimum beperkt en middelen zo efficiënt mogelijk ingezet. 
Voor het onderhoud van de wegen zijn in de Begroting 2015 en volgende jaren de volgende 
bedragen opgenomen:

Wegenonderhoud 2015 2016 2017 2018

Lasten 10.464.587 10.534.587 10.534.587 10.534.587

Baten 92.660 92.660 92.660 92.660

3 Vaarwegen

De provincie beheert ca. 176 kilometer vaarwegen, met daarnaast 21.200 are bermen en taluds 
en 24.900 meter watergangen. 
Onze vaarwegen worden verdeeld in:

 ▪ het traject Meppel - De Punt, bestaande uit de Drentsche Hoofdvaart, het Noord-
Willemskanaal en het Meppelerdiep en 

 ▪ het traject Zuidoost-Drentse Vaarwegen, bestaande uit de Hoogeveensche Vaart, de 
Verlengde Hoogeveensche Vaart, het Stieltjeskanaal, het Coevorden-Vechtkanaal, de 
Bladderswijk en de nieuwe vaarverbinding Erica Ter Apel (voor een deel is dit aleen het 
nautisch beheer)

Het water in de vaarwegen wordt op peil gehouden door middel van 19 sluizen (van 2 sluizen 
hebben wij alleen het nautisch beheer) en 13 gemalen.
In de zomer wordt veelal water aangevoerd om verdroging tegen te gaan (waterleidingfunctie) 
en in de herfst en winter wordt veelal overtollige water (rioolfunctie) afgevoerd. 
Met de partners (waterschap en gemeenten) moet bepaald worden wie voor welk deel van het 
onderhoud hiervoor verantwoordelijk wordt.

Het beheer en onderhoud van de provinciale vaarwegen is eveneens opgenomen in jaarlijkse 
uitvoeringsprogramma’s. In tegenstelling tot de wegen is er geen landelijke uniforme systema-
tiek om het onderhoudsniveau van vaarwegen te kwalificeren. De vaarwegen worden geïnspec-
teerd op oeverbeschoeiingen en vaarwegdieptes. Op grond van inspecties is het huidige onder-
houdsniveau als ‘voldoende’ te typeren. 
Een groot deel van de oeverconstructies is in het verleden in dezelfde periode aangelegd. Omdat 
hiervan de technische levensduur verstreken is moeten we in de nabije toekomst rekening 
houden met een piek in het vervangen van oeverconstructies, 

Voor al onze vaarwegen is de marge tussen vaarwegdiepte en diepgangen van de toegelaten 
‘maatgevende’ scheepstypes in Drenthe minimaal. De verwachte overdracht van het peilbeheer 
naar de Waterschappen zal consequenties hebben voor het benodigde budget voor beheer en 
onderhoud van de vaarwegen. 

Vaarweg Meppel - De Punt
De vaarweg Meppel - De Punt heeft een totale lengte van 64 km vaarweg: het Noord-
Willemskanaal, de Drentsche Hoofdvaart en het Meppelerdiep. Over de vaarweg liggen 26 
beweegbare bruggen in beheer en onderhoud van de provincie en het water wordt op peil 
gehouden door middel van 9 sluizen en 6 gemalen. 
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Het beschikbare budget voor onderhoud bestaat uit bijdragen van het Rijk en waterschappen. 
Voor het onderhoud van de vaarweg Meppel - De Punt zijn in de Begroting 2015 en volgende 
jaren de volgende bedragen opgenomen.

Onderhoud Meppel – De Punt 2015 2016 2017 2018

Lasten 3.317.115 3.067.115 2.467.115 2.467.115

Baten 3.450.730 3.450.730 3.450.730 3.450.730

Het saldo voor de Reserve beheer vaarweg Meppel - De Punt bedraagt per 1 januari 2015
€ 3.016.856,--.

Zuidoost-Drentse vaarwegen
De Zuidoost-Drentse vaarwegen hebben een totale lengte van 91 km (excl. Vaarweg Erica-Ter 
Apel), waarin zijn opgenomen alle vaarwegen die in het beheer en onderhoud zijn van de 
provincie Drenthe en die niet vallen onder de vaarweg Meppel-De Punt. Over deze vaarwegen 
liggen 20 bruggen en wordt het water op peil gehouden door middel van 7 sluizen met gemalen 
en aflaatwerken 
In 2013 is het traject Erica Ter Apel is in 2013 geopend, hierin zijn 5 sluizen waarvan 1 met een 
gemaal opgenomen en 1 brug voor de provincie. Van de 5 sluizen zijn er 3 volledig in beheer bij 
de provincie en van 2 sluizen hebben wij alleen het nautisch beheer. Het traject is 21 km lang

Het voor het onderhoud beschikbare budget bestaat naast een jaarlijks geïndexeerd normbe-
drag uit bijdragen die van derden (met name waterschappen) worden ontvangen. Voor het 
onderhoud van de Zuidoost-Drentse vaarwegen zijn in de Begroting 2015 en volgende jaren de 
volgende bedragen opgenomen.

Onderhoud Zuidoost Drentse vaarwegen 2015 2016 2017 2018

Lasten 3.152.050 3.339.953 3.458.898 3.468.571

Baten 1.219.463 1.219.463 1.219.463 1.219.463

(incl. rente en afschrijving)

Vaarverbinding Erica-Ter Apel
In 2013 is de vaarverbinding Erica-Ter Apel feestelijk geopend, er is veel gebruik gemaakt 
van dit traject voor de recreatievaart. Ze vormt namelijk een belangrijke schakel in de verbin-
ding Duitsland – Amsterdam. Het beheer en onderhoud voor dit traject is nog niet definitief 
geregeld.

4 Kunstwerken (civiel)

De provincie beheert een groot aantal kunstwerken: 445 duikers, 46 vaste bruggen, 13 houten 
bruggen, 6 betonnen fietsbruggen, 46 beweegbare bruggen, 35 viaducten, 30 onderdoorgangen,  
2 stalen bruggen en 13 gemalen 19 sluizen. Kunstwerken van beton vergen minder frequent 
onderhoud. 
In de periode 2011-2020 staan vervangingsinvesteringen tot een bedrag van € 14.6 miljoen 
gepland. Hiervan is inmiddels tot een bedrag van circa € 2.8 miljoen besteed. Vervangingen of 
reconstructies worden geactiveerd in de begroting. De kosten van exploitatie en klein onder-
houd van de kunstwerken zijn in de Begroting verdisconteerd in het programma 2 Vitaal 
Drenthe: Mobiliteit (zowel voor de wegen als de vaarwegen).
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5 Groen

Drenthe beheert ca. 66.200 are bermen met ca. 29.000 bomen en ca.137 hectare bosplantsoen. 
De ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied is randvoorwaarde voor de ontwikkeling van de 
infrastructuur. Onze Groenstructuurvisie is gericht op het bereiken van een waardevolle, karak-
teristieke, veilige en duurzame groenstructuur langs provinciale wegen en vaarwegen/kanalen 
in de provincie Drenthe. Hieronder vallen ook faunavoorzieningen. Sinds enige tijd hebben 
we een groenbeheervisieplan voor de landschappelijke inpassing van de provinciale wegen en 
vaarwegen. Hiermee hopen we ook een voorbeeldfunctie voor gemeenten en andere overheden 
te kunnen uitoefenen. De kosten van onderhoud van groen zijn in de Begroting verdisconteerd 
in het programma 2 Vitaal Drenthe:Mobiliteit (zowel voor de wegen als de vaarwegen).

6 Verlichting (openbare verlichting)

In het Beleidsplan verlichting is opgenomen de openbare verlichting tot een minimum te 
beperken. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de wens om energie (door toepassing van 
ledverlichting) te besparen en lichtoverlast terug te dringen zonder dat de verkeersveiligheid in 
het gedrang komt. De provincie beheert na afronding van de sanering ca. 3.500 lichtmasten.
De kosten van de exploitatie en het onderhoud van de verlichting zijn in de Begroting verdis-
conteerd in het Programma beheer en onderhoud (zowel voor de wegen als de vaarwegen).

7 Gebouwen

Naast de steunpunten op het werkterrein van wegen en kanalen kent de provincie Drenthe nog 
drie gebouwen waarvan zij het onderhoud heeft. Dit betreft: 

 ▪ het provinciehuis
 ▪ het Drents Museum, inclusief Huize Tetrode
 ▪ het Depot Drents Museum

Provinciehuis
Om op een zo planmatige wijze het onderhoud aan het provinciehuis uit te voeren is het onder-
houdsplan naar aanleiding van de afgeronde revitalisering geactualiseerd en in 2012 aangepast, 
waarbij rekening is gehouden met een onderhoudsplanning van 25 jaar. Dit onderhoudsplan 
wordt nu gevolgd en de aanwezige voorziening is daarop afgestemd. Het saldo van de voorzie-
ning is op het juiste niveau voor een adequaat onderhoudsniveau, zodat geen sprake zal zijn van 
achterstallig onderhoud. Voor het dagelijks onderhoud is jaarlijks tevens een exploitatiebudget 
in de begroting opgenomen. In paragraaf II.4 financiële positie en toelichting zijn een beperkt 
aantal investeringen opgenomen die betrekking hebben op het provinciehuis.

Onderhoud Provinciehuis 2015 2016 2017 2018

Lasten, storting in de voorziening 398.750 398.750 398.750 398.750

Lasten dagelijks onderhoud 192.395 192.395 192.395 192.395

Het saldo van de Voorziening groot onderhoud provinciehuis bedraagt per 1 januari 2015 naar 
verwachting € 481.209,--.
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Drents Museum
Om op een zo planmatige wijze het onderhoud aan de gebouwen van het Drents Museum uit te 
voeren is het onderhoudsplan naar aanleiding van de verbouwing en nieuwbouw van het Drents 
Museum aangepast, waarbij rekening is gehouden met een onderhoudsplanning van 25 jaar. Dit 
onderhoudsplan wordt nu gevolgd en de aanwezige voorziening is daarop afgestemd. Het saldo 
van de voorziening is hiermee op het juiste niveau voor een adequaat onderhoudsniveau, zodat 
geen sprake zal zijn van achterstallig onderhoud.
Voor het dagelijks onderhoud is jaarlijks tevens een exploitatiebudget in de begroting 
opgenomen.

Onderhoud Drents Museum 2015 2016 2017 2018

Lasten, storting in de voorziening 165.000 165.000 165.000 165.000

Lasten dagelijks onderhoud, inclusief Huize Tetrode 135.500 135.500 135.500 135.500

Het saldo van de Voorziening groot onderhoud Drents Museum bedraagt per 1 januari 2015 
naar verwachting € 301.870,--.

Depot Drents Museum
Net als voor het provinciehuis en Drents Museum is op basis van een meerjaren-onderhouds-
plan voor het Depot Drents Museum ook een voorziening ingesteld, nadat het depot in 2011 
was opgeleverd. De planning beslaat een periode van 25 jaar. Dit onderhoudsplan wordt nu 
gevolgd en de aanwezige voorziening is daarop afgestemd. Het saldo van de voorziening is 
hiermee op het juiste niveau voor een adequaat onderhoudsniveau, zodat geen sprake zal zijn 
van achterstallig onderhoud.
Voor het dagelijks onderhoud is jaarlijks tevens een exploitatiebudget in de begroting 
opgenomen.

Onderhoud Drents Museum 2015 2016 2017 2018

Lasten, storting in de voorziening 14.043 14.043 14.043 14.043

Lasten dagelijks onderhoud 47.352 47.352 47.352 47.352

Het saldo van de Voorziening groot onderhoud Depot Drents Museum bedraagt per 1 januari 
2015 naar verwachting € 49.307,--.
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 Paragraaf 2.4  
Financiering

1 Inleiding

In de paragraaf financiering wordt het treasurybeleid (financieringsbeleid) op de tijdelijk 
overtollige liquide middelen voor het komende jaar geschetst. De treasuryfunctie richt zich op:

 ▪ de beheersing van de in- en uitgaande geldstromen;
 ▪ beschermen van vermogen tegen financiële risico’s zoals koers- en renterisico’s;
 ▪ verkrijgen en behouden van toegang tot de geld- en kapitaalmarkt;
 ▪ het rendabel maken van tijdelijke liquiditeitsoverschotten.

2 Ontwikkelingen

De provincie Drenthe heeft een behoudend beleggingsbeleid. Dit heeft tot gevolg dat niet 
het hoogste rendement wordt behaald. Het risicoprofiel kan getypeerd worden als risicomij-
dend en defensief. De belangrijkste kaders zijn de Provinciewet, Wet Financiering Decentrale 
Overheden (Wet FIDO), overige ministeriële regelingen, Regeling schatkistbankieren decentrale 
overheden, Besluit Begroting en Verantwoording, Financiële Verordening Provincie Drenthe, 
Financieringsstatuut provincie Drenthe en de Administratieve Organisatie (AO) Treasury.

Schatkistbankieren
De Wet FIDO is in 2013 gewijzigd. Uit de wetswijziging vloeit het verplicht schatkistbankieren 
(VSK) voort. VSK houdt in dat de provincie al haar liquide middelen aanhoudt bij het minis-
terie van Financiën. Dit kan in de vorm van een rekening-courant of het plaatsen van (meerja-
rige) deposito’s bij het ministerie van Financiën. Onder voorwaarden mogen er ook leningen 
verstrekt worden aan medeoverheden. Voor het uitzetten van gelden bij medeoverheden is in 
2014 een protocol vastgesteld (Statenbrief 2014003146). Het Nazorgfonds provincie Drenthe is 
een aparte juridische entiteit en valt niet onder het verplicht schatkistbankieren. 

Overgangssituatie
Vanaf 2014 wordt het grootste deel van de liquide middelen geplaatst bij het ministerie van 
Financiën en bij medeoverheden. Overeenkomsten die vóór 4 juni 2012 zijn afgesloten mogen 
aflopen onder de voorwaarden zoals die voor eerder genoemde datum van kracht waren. Het 
gedeelte van de provinciale treasury portefeuille dat onder de overgangsregeling valt is ongeveer 
€ 54 miljoen groot. Dit aandeel zal afnemen door vrijval van de uitgezette gelden. In het jaar 
2021 zijn alle uitgezette gelden vóór 4 juni 2012 vervallen. Doordat het Nazorgfonds niet valt 
onder verplicht schatkistbankieren zullen wij deze middelen nog wel uitzetten via financiële 
ondernemingen.

Portefeuille
In 2009 werd de streefportefeuille als instrument gehanteerd om risico’s te beheersen. Door 
het VSK is de productmix die werd gehanteerd binnen de streefportefeuille niet meer mogelijk. 
Door spreiding in looptijden en een actuele liquiditeitsprognose worden rente-, koers- en liqui-
diteitsrisico’s beheerst. 
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Publieke taak
Binnen het kader van wet- en regelgeving bepaalt provinciale staten wat zij onder de publieke 
taak verstaat en hoe deze wordt uitgeoefend. De provincie kan leningen opnemen, leningen 
verstrekken en garanties verlenen voor de uitoefening van de publieke taak. De uitoefening van 
de publieke taak is aan voorwaarden gebonden. Eén van de voorwaarden is een marktconforme 
prijs voor het verstrekken van leningen en garanties. In principe vallen alle nieuwe publieke taak 
leningen onder de ASV (Algemene Subsidie Verordening). Dit betekent dat er altijd een subsi-
diebeschikking aan de lening ten grondslag ligt. In paragraaf 2.4.5 wordt verder ingegaan op de 
uitgezette gelden in het kader van de publieke taak. De financiële middelen voor de uitoefening 
van de publieke taak vallen overigens buiten het VSK.

3 Rentevisie en Liquiditeitsprognose

Vanaf het begrotingsjaar 2014 wordt de raming van de rentebaten als gevolg van de invoering 
van verplicht schatkistbankieren mede gebaseerd op de renteprognoses van het Centraal Plan 
Bureau (CPB). De uitgangspunten van deze prognoses zijn gebaseerd op de rente die het Rijk 
voor haar financiering zal betalen. De renteprognoses van het CPB worden gepubliceerd in het 
voor- en najaar. In de Begroting 2015 zijn de gepubliceerde prognoses van het voorjaar 2014 
(maart 2014) verwerkt en de recente visie van analisten. 
In de volgende tabel zijn de verwachte rentepercentages voor kort en lang geld opgenomen. 
Naast de rente is ook de liquiditeitsprognose geactualiseerd. Door deze actualisatie verandert de 
omvang en verhouding van de korte en lange gelden. Bij deze gelden zijn de uitgezette gelden 
in het kader van de publieke taak buiten beschouwing gebleven alsmede de middelen die nog 
worden uitgezet in het kader van onderling uitlenen. In de reguliere P&C documenten worden 
recente ontwikkelingen financieel vertaald.

Tabel: prognose rente en omvang liquide middelen in huidige portefeuille

Prognose liquide middelen en rente 2015 2016 2017 2018

Rentepercentage kort geld 0,03% 0,05% 0,1% 0,1%

Rentepercentage lang geld 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%

Omvang kort geld € 159.702.712 € 161.674.880 € 171.194.883 € 181.155.830

Omvang lang geld € 54.300.000 € 39.300.000 € 27.000.000 € 20.000.000

Voor het bepalen en beheersen van de kasstromen van de gelden die de provincie Drenthe 
onder haar beheer heeft, wordt een meerjarige prognose opgesteld en periodiek geactualiseerd. 
De bronnen voor deze meerjarige liquiditeitsprognose zijn de begroting inclusief de meerjaren-
ramingen en de wijzigingen hierop (Voorjaarsnota, bestuursrapportages, financiële actualisaties 
en jaarrekening).

4 Uitgezette gelden

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de treasuryportefeuille per 1 augustus 2014.
Het totale bedrag dat per 1 augustus 2014 uitstaat, voor zowel de treasury als de publieke taak, 
is als volgt samengesteld.
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Opbouw treasury en publieke taak gelden per 1 augustus 2014

Uitgezette gelden Omvang

Treasury kort (tot 1 jaar):

o rekeningcourant bij de Staat € 231,8 miljoen

Treasury lang (vanaf 1 jaar):

o uitgezette gelden bij fi nanciële ondernemingen € 54,3 miljoen

Totaal Publieke taak leningen € 56,2 miljoen

Totaal uitgezette gelden € 342,3 miljoen

Kortlopende uitgezette gelden
Voor het uitzetten van de tijdelijke liquiditeiten met een looptijd korter dan één jaar wordt 
gebruik gemaakt van deposito’s bij het ministerie van Financiën en het onder voorwaarden 
uitzetten van gelden bij medeoverheden. Dagelijks wordt het saldo van de rekeningcourant bij 
de huisbankier op werkdagen afgeroomd naar dan wel aangevuld van de rekeningcourant van de 
provincie Drenthe bij het ministerie van Financiën. 

Langlopende uitgezette gelden
Voor het uitzetten van tijdelijk overtollige middelen langer dan één jaar gebruik wordt gebruik 
gemaakt van meerjarige deposito’s bij het ministerie van Financiën en het onder voorwaarden 
uitzetten van gelden bij medeoverheden. 
Voor de overeenkomsten die onder de overgangsregeling vallen, blijven de voorwaarden van 
vóór 4 juni 2012 van kracht. Afhankelijk van marktontwikkelingen (vraag-aanbod medeover-
heden) verwachten wij in 2015 een verschuiving van kortlopende middelen op de rekening-
courant bij de Schatkist naar (meerjarige) leningen aan medeoverheden. Hier verwachten wij 
een meeropbrengst een rente op te realiseren. Deze meeropbrengst wordt via de reguliere 
begrotingswijzigingen verwerkt.

Risicobeheer
Een belangrijk uitgangspunt in de Wet Fido is het vermijden van grote fl uctuaties in de rente-
lasten. In de Wet Fido is een toets gemaakt voor risico’s op kortlopende schulden (kasgeld-
limiet) en langlopende schulden (renterisiconorm). Naast het renterisico loopt de provincie een 
krediet-, koers- en liquiditeitsrisico.
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Kasgeldlimiet
De Wet Fido geeft aan dat de netto vlottende schuld niet hoger mag zijn dan de kasgeldlimiet. 
Dit is bedoeld om de hoeveelheid kort aangetrokken leningen te begrenzen. Vooral bij korte 
financieringen kan het renterisico aanzienlijk zijn. De toegestane kasgeldlimiet bedraagt 
vooralsnog 7%. Dit betekent een kasgeldlimiet van € 17.424.569,--. In 2015 staan geen financie-
ringen gepland.

Renterisiconorm
Het doel van de renterisiconorm is, net als bij de kasgeldlimiet, het inkaderen van grote fluctu-
aties in de rentelasten. Als grondslag wordt aangehouden dat de provincie niet meer dan 20% 
van haar begrotingstotaal in aanmerking mag laten komen voor herfinanciering. De provincie 
Drenthe heeft geen langlopende leningen. De renterisiconorm is daarom ook niet van toepassing.

Kredietrisico
Het kredietrisico geeft de mate aan waarin de provincie een risico loopt over haar uitgezette 
gelden bij de diverse financiële ondernemingen. De diverse tegenpartijen zijn onderverdeeld in 
risicogroepen naar financiële zekerheid en variëren van extreem kredietwaardig tot twijfelachtig. 
De kredietwaardigheid van financiële ondernemingen waar nu nog langlopende middelen 
uitstaan wordt nauwgezet gevolgd. Door de introductie van schatkistbankieren is het beheersen 
van kredietrisico’s voor nieuwe uitzettingen niet meer aan de orde. Alle nieuwe uitzettingen 
en alle vrij te vallen middelen komen rechtstreeks in schatkist terecht of worden via onderling 
uitlenen aan medeoverheden verstrekt. De Nederlandse staat en haar decentrale overheden 
worden als zeer kredietwaardig beschouwd.

Koersrisico
Koersrisico wordt gelopen bij uitzettingen in de vorm van vastrentende waarden zoals obliga-
ties, waarbij voor het einde van de looptijd tot verkoop wordt overgegaan. De waarde van de 
obligaties kan tussentijds fluctueren waardoor sprake is van een koersrisico. De beleggingspor-
tefeuille kent een ‘buy en hold’ strategie waardoor vroegtijdige verkoop in principe niet aan de 
orde is. Afhankelijk van de marktwaarde wordt een koerswinst of -verlies gerealiseerd. Vanuit 
liquiditeitspositie is verkoop voorlopig niet aan de orde. Ook staat schatkistbankieren toe dat 
we deze obligaties aan mogen houden tot het moment van vrijval.

Liquiditeitsrisico
Voor het uitzetten van tijdelijk overtollige middelen is het noodzakelijk dat inkomende en 
uitgaande kasstromen en de daarmee samenhangende risico’s op korte en lange termijn beheerst 
worden. Het vertalen van het (meer)jaarlijkse verloop van de investeringen, de exploitatiebud-
getten en reserves naar de liquiditeitsprognose en minimaliseert het liquiditeitsrisico. 

Opgenomen middelen
Door de invoering van het verplicht schatkistbankieren en de daarbij behorende middelen die 
de provincie Drenthe in rekeningcourant aanhoudt bij het Rijk verwachten wij geen kortlo-
pende middelen op te hoeven nemen in 2015.

In 2015 zijn bij het groenfonds nog twee langlopende geldleningen met looptijd tot 2017. De 
leningen bij het groenfonds dienen de kavelruil van boeren te financieren. Beide uitstaande 
leningen worden aan het einde van de looptijd (2016) afgelost.
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Opgenomen geldleningen 1 januari 2015 Aflossingen 31 december 2015

Nationaal Groenfonds à 4,3% 100.000                   100.000 

Nationaal Groenfonds à 4,3% 153.258                   153.258 

Totaal            253.258                 -                   253.258 

Publieke taak
In onderstaand overzicht zijn de leningen in het kader van de publieke taak per augustus 2014 
opgenomen.

Verstrekte leningen

Leningen in het kader van de publieke taak

Verstrekte langlopende geldleningen 1 augustus 2014 (in euro) 

NV Edon (achtergesteld)                    4.250.000 

RTV Drenthe                    2.970.000 

Hypotheken                  19.570.000 

Nationaal Restauratiefonds                      730.000 

Drentse Participatie Maatschappij                    1.500.000 

Bruglening Enexis tranche C                  11.410.000 

Bruglening Enexis tranche D                    7.990.000 

Gemeente Emmen (DPE)                    3.000.000 

Dutch Recycling Solutions                      150.000 

Sensor Universe                      620.000 

Incas3                    4.050.000 

Zonnelening 1.210.000

Totaal           57.410.0000

Daarnaast wordt met betrekking tot een aantal dossiers gewerkt aan eventuele uitzettingen 
in het kader van de publieke taak onder de ASV. Dit betreft onder andere onderzoeken 
van mogelijkheid tot uitbreiden zonneleningen, Breedband Internet en Energy Challenges. 
Daarnaast verkennen we met andere provincies de mogelijkheid tot een lening aan sectorbanken 
BNG en NWB.

Gewaarborgde geldleningen
De gewaarborgde geldleningen betreffen geldleningen voornamelijk verstrekt ten behoeve van 
instellingen in de gezondheidszorg. In het kader van revolverend financieren is het mogelijk dat 
de omvang van gewaarborgde geldleningen in de toekomst toeneemt. Per 1 augustus 2014 staat 
de provincie voor € 3,9 miljoen aan leningen garant
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 Berekening EMU-saldo

In het bestuurlijk overleg is afgesproken dat de decentrale overheden ramingen van het 
EMU-saldo dienen te verstrekken over het voorafgaande jaar, het actuele jaar en het volgende 
jaar. Wij als provincie Drenthe hebben de jaren i.h.k.v. Wet Hof iets uitgebreid met een aantal 
jaren. Op deze manier is het meerjarig verloop beter zichtbaar en kan dit bijdragen aan een 
betere beheersing van het EMU-saldo. In het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen(Bofv) 
is afgesproken dit beter te monitoren, waarbij dan ook rekening is gehouden met de laatste 
stand van de investeringsplanning en het planningsoptimisme. Dit alles om, conform in Europa 
gemaakte afspraken, een juiste landelijke inschatting te kunnen maken en een eventuele bijstel-
ling van het verloop van het EMU-saldo te regelen.

De belangrijkste uitgangspunten van het Stabiliteits- en Groeipact zijn:
1. Het EMU-saldo: het begrotingstekort mag niet groter zijn dan 3 procent van het bruto 

binnenlands product 1 (bbp). 
2. De EMU-schuld: de overheidsschuld moet lager zijn dan 60 procent bbp of in voldoende 

mate afnemen 2. 
3. Het structurele EMU-saldo: elk land heeft een Medium-Term Objective (MTO). Dit is een 

landenspecifiek structureel saldo (het saldo na correctie voor de conjunctuur) dat op de 
middellange termijn gerealiseerd moet worden. Voor Nederland is dit thans een structureel 
begrotingstekort van maximaal 0,5 procent bbp. 

2014 2015 2016 2017 2018
Omschrijving x € 1000,- x € 1000,- x € 1000,- x € 1000,- x € 1000,-

1 -47.108 -54.333 -19.607 -16.966 -12.881

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 8.668 9.546 10.587 12.258 11.936

3 778 778 778 778 778

4 12.462 23.073 26.057 13.287 5.572

5

6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

7

8 Baten bouwgrondexploitatie:
Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties 1.162 1.070 743 897 792
met derden betreffen

10

11 Verkoop van effecten:
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? 3.538

-54.824 -68.152 -35.042 -18.114 -6.531

Volgens 
meerjarenrami
ng in begroting 

2017

Volgens 
meerjarenram

ing in 
begroting 

2018

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves 
(zie BBV, artikel 17c)

Volgens realisatie 
tot en met 

september 2014, 
aangevuld met 

raming resterende 
periode

Volgens begroting 
2015

Volgens 
meerjarenraming 
in begroting 2015

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de 
exploitatie

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden 
geactiveerd

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en 
overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in 
mindering zijn gebracht bij post 4

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen 
verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. 
(alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

Berekend EMU-saldo

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 
genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de 
reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die 
nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

ja nee ja nee ja neeja nee ja nee ja nee ja nee ja neeja nee ja nee
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 Paragraaf 2.5 
Bedrijfsvoering

1 Missie

De missie van de organisatie is om de ambities van het Drentse bestuur waar te maken, zo goed 
mogelijk  gefocust op de bestuurlijke speerpunten  en zo doelmatig mogelijk. Met een moderne 
bedrijfsvoering. De provincie is daarbij een solide partner die de zaken beheersmatig op orde 
heeft maar vooral ook ondernemend en flexibel inspeelt op nieuwe ontwikkelingen en verande
rende behoeftes van bestuur, partners en burgers.

2 Inleiding

In deze bedrijfsvoeringparagraaf beperken we ons tot de ontwikkelingsgerichte thema’s van de 
bedrijfsvoering in brede zin en de afstemming van de bedrijfsvoering op de hoofdstukken van 
de begroting (programmaplan). Uiteraard omvat bedrijfsvoering meer, zoals management van 
arbeidsomstandigheden, systeembeheer, documentair beheer, secretariaatsservice, onderhoud 
van gebouw en voorzieningen, financiële en personele administratie, rechtmatigheidsonderzoek, 
interne controle en inkoop. Ook daarvoor geldt dat we blijvend sturen op een doeltreffende en 
doelmatige aanpak. 

In de Directiebrief 2013 (met een doorkijkje naar 2018) is de ontwikkelstrategie voor de organi-
satie in grote lijnen vastgelegd. Deze ontwikkelstrategie leidt tot een meer adaptieve organisatie 
die excelleert in netwerken. De uitwerking vindt plaats via drie thematische ontwikkellijnen: 
Slim, Slank en Soepel. In 2014 is een nieuw Organisatiebesluit (2014) vastgesteld en daarmee een 
reorganisatie en ombuiging doorgevoerd in de topstructuur. Er is een Concernmanagementteam 
(CMT) gevormd en de afdelingsstructuur is opgeheven. Programma’s en teams vallen nu 
inhoudelijk rechtstreeks onder het collectief van het CMT, onder eindverantwoordelijkheid 
van de directeur. Op deze wijze wordt het integraal werken bevorderd. In 2015 zal een team 
3P (programma’s, projecten en procesaanpak) worden gevormd waar concernprogramma’s en 
grote projecten worden ondergebracht. Tevens heeft dit team de opdracht om het 3P werken te 
ontwikkelen en in de organisatie te stimuleren. 

2015 zal vooral in het kader staan van de consolidatie van de nieuwe structuur en werkwijze. De 
provinciale verkiezingen, een nieuw collegeprogramma, vertaald in een meerjarige begroting, 
zullen in 2015 veel vergen en het is verstandig dan geen grote organisatorische veranderingen 
gelijktijdig op te pakken. 
Twee zaken kunnen leiden tot organisatieaanpassingen in 2015. In 2014 is onderzoek gedaan 
naar werkwijzen die tegemoet kunnen komen aan de gewenste vernieuwingskracht bij en de 
stijgende kwaliteitsverwachtingen van de ondersteunende taken. Dat kan bijvoorbeeld door 
samenwerking met mede-overheden en private partijen. Een tweede aanleiding is het tijde-
lijk in onze organisatie onderbrengen van de taken van de Dienst Landelijk gebied (DLG) 
en daarmee de rijksmedewerkers. Voor de provincie Groningen zal via een dienstverlenings-
overeenkomst ook werk worden gedaan. In 2015 zullen we een plan maken voor het op korte 
termijn onderbrengen van deze v/h DLG taken in een (lichte) gemeenschappelijke regeling 
(GR) met Groningen. Fryslân wordt de mogelijkheid geboden diensten af te nemen van de GR 
zonder daar aan deel te nemen. In 2015 zullen we ook de wenselijkheid onderzoeken om in de 
toekomst meer VTH taken over te dragen naar de RUD. 
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3 Slim: Slimmer werken

Onder Slim werken verstaan we een werkwijze die zich via strategieontwikkeling focust op 
de zaken die er toe doen, dialoog stimuleert en het resultaat centraal stelt. Het staat voor de 
verbetering van strategische processen (de goede dingen doen) en de versterking van het arbeids
potentieel (de dingen goed doen). Of resultaten bijdragen aan onze doelen, wordt gemeten. Slim 
werken wordt versterkt door een bedrijfscultuur waarin vertrouwen en zakelijkheid een goede 
balans kent. Dit fundament wordt gevormd door goed getraind management en competente, 
veerkrachtige medewerkers. 

Het nieuwe collegeprogramma zal vanaf het tweede kwartaal van 2015 vertaald moeten worden 
in een nieuwe meerjarige begroting. Het is ook bij uitstek een moment om de sturingswijzen en 
realisatiestrategieën tegen het licht te houden. Dit mede op basis van de in het eerste kwartaal op 
te leveren end term review op het oude programma en een in 2014 afgerond onderzoek naar het 
sturen op investeringskredieten. Ook is al gebleken dat er behoefte is aan steeds actuele infor-
matie over prioritaire projecten (om sneller te kunnen bijsturen), passend bij de ritmiek van de 
Statenvergaderingen, en aan informatie over de bijdragen van derden aan provinciale doelstel-
lingen. In de begrotingssystematiek zullen we dit laten doorwerken. In afstemming met het 
project tot verdere digitalisering van de planning en control. We zullen een voorstel formuleren 
wat ook leidt tot modernisering van de Financiële verordening.

In 2014 is veel geïnvesteerd in het invoeren van het nieuwe organisatiemodel. Dat is met vallen 
en opstaan gebeurd. De organisatie moest duidelijk wennen aan de beduidende verschuivingen 
in verantwoordelijkheden en in de interne samenwerkingsverbanden. Er is veel energie gestoken 
in de dialoog over veranderingen. In 2015 wordt vooral ingezet op het verder verbeteren van de 
interne programmering en het flexibiliseren van de inzet van medewerkers. Ook door tijdelijke 
dienstverbanden. Het werken vanuit beleidsopgaven via een 3P werkwijze wordt inzet van 
competentieontwikkeling bij leidinggevenden en medewerkers. Ten behoeve van de flexibilise-
ring wordt het HR beleid op onderdelen aangepast. 
 
Het verzuim heeft zich de laatste vijf jaar gunstig ontwikkeld, tot een niveau onder de 3%. Een 
verdere verlaging is, gelet ook op de samenstelling van het personeelsbestand, geen doel meer. 
Wel het vasthouden van dit lage verzuim door goede registratie, monitoring en gerichte training 
van direct leidinggevenden op preventie. 

4 Slank: Kleiner en flexibel 

De concentratie op kerntaken en de ombuigingen hebben gevolgen voor de omvang van ons 
personeelsbestand. Dat bestand moet Slank. De nadruk hierbij komt ook te liggen het meer 
flexibel inzetten van arbeid en meer flexibiliteit in de arbeidsvoorwaarden (waaronder plaatso
nafhankelijk werken). Door deze ontwikkelingen is de wens ontstaan de organisatie om te 
vormen naar meer adaptieve organisatie. Een organisatie die waar nodig uitbesteedt en die 
door professioneel samen te werken met partners effectiever en efficiënter werkt. Deze organi
satie heeft een vaste kern van medewerkers met voor de provincie cruciale kennis en kunde en 
daaromheen een variabele schil van medewerkers met een tijdelijk contract met kennis nodig 
voor een concrete vraag. Een schil die meebeweegt met de bestuurlijke ambities en de financiële 
mogelijkheden.
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In 2015 is de personele bezetting op het niveau van de taakstelling. En daarmee de loonkosten. 
In het kader van de flexibilisering zullen we de verwachte uitstroom van oudere medewerkers 
zoveel mogelijk opvangen door vacatures aan te bieden met een tijdelijk dienstverband. Bij 
cruciale functies blijven vaste dienstverbanden uiteraard mogelijk. De extra formatie van de 
tijdelijke kwaliteitsimpuls van 2013 (mede ter realisatie van nieuwe prioriteiten uit het colle-
geprogramma) zal in 2015 worden afgebouwd. Een nieuwe kwaliteitsimpuls, gerelateerd aan 
een nieuw collegeprogramma en afhankelijk van de financiële ruimte wordt als mogelijkheid 
onderzocht. We continueren het traineeprogramma Drentalent en laten 6 tot 8 nieuwe talenten 
instromen op concrete functies. Talenten die zich hebben bewezen proberen we voor langere 
tijd voor de organisatie te behouden. Daarmee brengen we ook meer balans in de leeftijdsop-
bouw. 

Al enkele jaren slagen we er niet in de overhead (in formatiecijfers) verder terug te dringen 
naar een niveau van onder de 35%. Daarom wordt intensiever ingezet op het verbeteren van de 
doelmatigheid binnen de ondersteuning, staf en management. Dit (binnen de taakstelling) ten 
gunste van de formatie voor het primaire proces. Wel zal onderzoek moeten uitwijzen wat de 
effecten zijn van de toenemende ondersteuning aan derden. 
Tijdelijk zal de formatie voor de DLG-taken worden toegevoegd aan de formatie van Drenthe. 
Het uiteindelijke doel is deze later onder te brengen in een GR. 

5 Soepel: betere werkprocessen

Onze ambities zijn stevig maar zeker haalbaar. Terwijl we het werk met minder mensen moeten 
doen. Kortom: de productiviteit moet omhoog. Door te investeren in onze medewerkers (slimmer 
werken) en door te investeren in het verbeteren van de doelmatigheid en kwaliteit van de 
werkprocessen. Als processen Soepel lopen heeft dat een grote positieve impact op de productivi
teit en het werkplezier in de organisatie.

In 2014 hebben we sterk ingezet op het verbeteren van de informatievoorziening op het gebied 
van de planning en control. Reguliere documenten als de begroting en de bestuurlijke rappor-
tages worden via een digitaal systeem samengesteld. De teams voeren decentraal informatie in 
over de te behalen resultaten en de middelen, dit direct gekoppeld aan de financiële en personele 
administraties. Hiermee is in het ambtelijk voortraject tijdwinst geboekt. In 2015 willen we de 
informatie ook online beschikbaar stellen aan de organisatie en bestuurders. Deze informatie 
koppelen we ook aan de website Drenthe in Feiten en Cijfers, die we overigens weer uitbreiden 
met meer indicatoren die de ‘staat van Drenthe’ uitdrukken.

In 2014 hebben we qua ICT-vernieuwing een pas op de plaats gemaakt en ingezet op de verbe-
tering van het beheer. Dat is gelukt. De ICT voorzieningen zijn duidelijk stabieler geworden. 
In 2015 bereiden we weer vernieuwingen voor. In verband met het verstrijken van technische 
levensduur moeten we binnen het huisvestingsconcept en gelet op externe ontwikkelingen 
keuzes maken rond investeringen in werkplekautomatisering, mobiele apparaten, netwerkap-
paratuur en de telefooncentrale. Dit wordt via een integraal informatieplan opgepakt. Ook het 
aanbieden van ICT platforms voor ‘het nieuwe samenwerken’ (ook met partners) maakt hier 
onderdeel uit

Verder worden er twee (eerder getemporiseerde) projecten gestart in het kader van de verbete-
ring van interne processen met behulp van ICT. Om het verbeteren van de netwerkvaardigheid 
van de organisatie te faciliteren zal een ontwerp worden gemaakt voor een systeem voor relatie-
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management (inclusief een register met vastgelegde afspraken, convenanten) dat gekoppeld 
wordt aan het dienstverleningssysteem van het Klantcontactcentrum (KCC). Het besluit over 
een daadwerkelijke invoering van het ontwerp (in 2015) moet nog worden genomen op basis 
van een kosten en baten afweging. Ook zullen we in 2015 een studie opleveren naar de eisen en 
wensen voor de doorontwikkeling dan wel vervanging van ons huidige documentaire systeem. 
Dit systeem moet de organisatie ondersteunen in de procesaanpak. Voorheen noemden we dit 
systeem het ‘zaaksysteem’. Den modernisering hiervan was ook een aanbeveling uit de ICT 
audit van Berenschot (2012).

De externe dienstverlening, die we vorm hebben gegeven via een KCC, evalueren we in 
2015. Dan komen we met voorstellen tot het vervolg en over de samenwerking met andere 
overheden waarbij landelijke ontwikkelingen als het (overigens sterk gereduceerde) programma 
Antwoord©. een rol spelen. Wij voldoen in 2015 aan alle termijnen inzake de invoering van 
geografische informatie op basis van de Europese Inspire richtlijn en de invoering van de 
(wettelijk verplichte) landelijke basisregistraties. De inrichting voldoet aan de eisen en wordt 
tevens aangepast aan het gebruik binnen de organisatie. Hiervoor is een breed project opgezet. 
Ook de impact van de Omgevingswet en nieuwe initiatieven van het rijk rond de e-overheid 
(Digitaal 2017) wordt in 2015 verkend. 
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 Paragraaf 2.6 
Verbonden partijen

De paragraaf Verbonden partijen is opgesteld conform de vernieuwde opzet zoals deze ook 
reeds is gehanteerd in de Jaarstukken 2013. 
Verbonden partijen zijn (conform het BBV) privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties, 
waarin de provincie zowel een bestuurlijk als financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang 
wordt verstaan: een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang 
wordt bedoeld dat middelen ter beschikking zijn gesteld die verloren gaan in geval van faillisse-
ment van de verbonden partij. Ook is sprake van een financieel belang als financiële problemen 
bij een verbonden partij op de provincie kunnen worden verhaald.
In de volgende tabellen worden de verbonden partijen van de provincie Drenthe weerge-
geven. De verbonden partijen voeren een beleid uit dat de provincie ook (gedeeltelijk) zelf had 
kunnen uitvoeren of vanuit andere, ook beleidsmatige overwegingen, hebben Provinciale Staten 
indertijd besloten deel te nemen aan de verbonden partij. De doelstellingen van de verbonden 
partijen corresponderen met die van de provincie of via de verbonden partijen worden de 
doelstellingen van de provincie gerealiseerd.

Programma 1  Samenwerkend Drenthe: Bestuur

Vereniging IPO

Verbonden partij Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO)

Rechtsvorm Vereniging van Nederlandse provincies

Vestigingsplaats ‘s-Gravenhage

Doel  ▪ Het behartigen van de gezamenlijke belangen van de provincies in ‘Den Haag’ en ‘Brussel’;

 ▪ het bieden van een platform voor de uitwisseling van kennis en ervaring;

 ▪ het stimuleren en entameren van vernieuwingsprocessen binnen de provincies.

Openbaar belang De provincies trekken gezamenlijk op in de dossiers Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en 

waterbeheer, Vitaal Platteland, Regionale bereikbaarheid en Openbaar Vervoer, Regionale 

economie en energie, Middelen, Kwaliteit Openbaar Bestuur, Culturele Infrastructuur en 

Monumentenzorg, Regionale (milieu) UitvoeringsDiensten en Werkgeverszaken.

Overzicht activiteiten  ▪ participeert in de voorbereiding van wetsvoorstellen op rijksniveau; 

 ▪ beïnvloedt beleid door het voeren van overleg met andere overheden, zowel op natio-

naal als Europees niveau; 

 ▪ begeleidt, coördineert, stimuleert en voert gezamenlijke projecten van provincies uit; 

 ▪ zorgt voor een goed gecoördineerde uitvoering van provinciale verordeningen;

 ▪ brengt partijen bij elkaar om ontwikkelingen te stimuleren, bijvoorbeeld op economisch 

gebied.

Beoogd te realiseren resultaat in 2015 

tbv de provincie

 ▪ Een geactualiseerde Meerjarenagenda 2012 - 2015; 

 ▪ Resultaten die het algemeen belang van de provincie dienen, worden gespecifieerd in 

IPO begroting 2015;

 ▪ Profiel provincies: inhoudelijke basis voor verkiezingsprogramma’s; 

 ▪ Kompas 2020: inhoudelijke positie van de provincies de komende jaren;

 ▪ De meerjarenbegroting 2015-2018 wordt na de PS-verkiezingen in 2015 vastgesteld, ook 

dan pas kan de IPO-begroting 2015 definitief worden vastgesteld. 

Financieel belang De provincie betaalt als lid van de vereniging contributie. Dit is een vaste bijdrage. De 

provincies dragen daarnaast de variabele kosten voor extra activiteiten, die op grond van 

incidentele besluiten van het IPO-bestuur voor de provincies worden verricht.
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Verbonden partij Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO)

Bestuurlijk belang Het IPO-bestuur bestaat uit dertien leden. Alle colleges van GS kunnen uit hun midden een 

bindende voordracht doen voor een lid van het bestuur. Het bestuur doet een bindende 

voordracht voor 1 lid, bij voorkeur een gedeputeerde. De voorzitter van het bestuur is een 

commissaris van de Koning uit één van de provincies.

Op de algemene ledenvergadering wordt elke provincie vertegenwoordigd door twee 

statenleden. 

Recht om voordracht te doen voor 

lid RvC

IPO heeft geen Raad van Commissarissen.

Elke college van GS wijst een bestuurslid aan.

Eigen vermogen op 31-12-2013 € 258.140,-

Vreemd vermogen op 31-12-2013 € 7,7 miljoen

Resultaat over afgelopen jaar 2013 € 258.140,-

Dochterondernemingen Niet van toepassing

Overige activiteiten Behalve belangenbehartiging, ook Innovatie en Uitwisseling

Geconformeerd aan de Corporate 

Governance Code

Niet van toepassing

Invloed uitoefenen Invloed kan worden uitgeoefend in het IPO-bestuur door het collegelid dat lid is van het 

IPO-bestuur. 

Het college van GS in de persoon van het IPO-bestuurslid legt verantwoording af over het 

gevoerde beleid aan PS.

Profiel voor lid RvC waarvoor de 

provincie een voordracht kan doen

Niet van toepassing

Risico’s Geen specifieke risico’s

1.2 SNN

Verbonden partij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)

Vestigingsplaats Groningen

Doel  - verbreding en intensivering van de samenwerking en het overleg tussen de deelne-

mende provinciale besturen;

 - het waarborgen van de coördinatie in het beleid van de deelnemende provinciale 

besturen;

 - het gezamenlijk onderzoeken van de gevolgen van de werkzaamheden van de Europese 

Unie voor de deelnemende provincies en het opstellen van gemeenschappelijke stand-

punten dienaangaande;

 - het bevorderen van gemeenschappelijk optreden tegenover derden, met name de 

Europese Unie en de rijksoverheid;

 - het gemeenschappelijk uitoefenen van provinciale taken en het bieden van een kader 

voor decentralisatie van rijkstaken naar samenwerkende provincies;

 - het verlenen van onderlinge steun tussen de deelnemende provincies en het bevorde-

ren van de uitwisseling van en taakverdeling tussen personeel van de deelnemende 

provincies.

Openbaar belang Als omschreven hiervoor, onder ‘Doel’

Overzicht activiteiten 1. Vervullen van een netwerkfunctie voor overheden, kennisinstellingen en intermediaire 

organisaties in Noord-Nederland.

2. Subsidiemogelijkheden voor ondernemers, particulieren, woningcorporaties, samen-

werkingsverbanden van kennisinstellingen, gemeenten, maatschappelijke organisaties. 

Subsidies om de noordelijke economie te versterken

3. Afstemming van het ruimtelijke en economische beleid van Noord-Nederland afgestemd.
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Verbonden partij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Beoogd te realiseren resultaat in 2015 

tbv de provincie

Uitvoering van diverse subsidieregelingen en –programma’s van het 

Ruimtelijk Economisch Programma in Noord-Nederland (REP).

Financieel belang De verdeling van de kosten van het SNN vindt plaats op basis van een verdeelsleutel 

tussen de deelnemende provincies en gemeenten die aan de werkzaamheden van het SNN 

deelnemen.

Bestuurlijk belang Leden van PS en GS zijn vertegenwoordigd in het SNN-Algemeen bestuur, de leden van GS 

in het SNN-Dagelijks bestuur

Recht om voordracht te doen voor 

lid RvC

Niet van toepassing

Het SNN heeft geen Raad van Commissarissen.

Eigen vermogen op 1-1-2014 € 7,3 miljoen

Vreemd vermogen op 1-1 ‘14 € 215,7 miljoen

Resultaat over afgelopen jaar € -1,8 miljoen

Dochterondernemingen Niet van toepassing

Overige activiteiten Niet van toepassing

Geconformeerd aan de Corporate 

Governance Code

Niet van toepassing

Invloed uitoefenen Leden van GS zijn vertegenwoordigd in het Algemeen en Dagelijks Bestuur van het SNN

Profiel voor lid RvC waarvoor de 

provincie een voordracht kan doen

Niet van toepassing

Risico’s Per 31 december 2013 bedraagt de voorziening ‘toekenningen uitvoeringskosten’ van 

het SNN in totaal € 14,7 miljoen (afgerond). Op basis van de verwachte inkomsten en 

uitgaven moet deze voorziening toereikend zijn om de thans nog lopende programma’s 

en regelingen geheel af te wikkelen. De Begrotingen 2014 en 2015 zijn aangepast aan de 

gevolgen van de nieuw taak van het SNN als MA OP EFRO 2014-2020, met een budget van 

€ 122 miljoen in totaal. Hiertoe is pas eind 2013 besloten, waarmee de oorspronkelijke en 

al eerder goedgekeurde Begroting 2014 niet meer voldoet. De uitvoering van de nieuwe, 

niet voorziene werkzaamheden kan worden gedekt uit de budgetten binnen het SNN die in 

2014 en 2015 voor projecten nog beschikbaar zijn.

Bij het maken van de Begroting 2015 wordt de voorziening voor toekenningen uitvoerings-

kosten opnieuw berekend. Deze moet afdoende zijn om het huidige programma 2007-2013 

op 31 december 2017 af te ronden en het nieuwe OP EFRO Noord-Nederland 2014-2020 

medio 2023.

1.3 De Noordelijke rekenkamer

Verbonden partij Noordelijke Rekenkamer

Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats Assen

Doel Het doel van Rekenkamer is om vanuit een onafhankelijke positie Provinciale Staten te 

ondersteunen in de kaderstellende en controlerende rol.

Openbaar belang De Provinciewet verplicht elke provincie tot het instellen van een rekenkamer of het organi-

seren van een rekenkamerfunctie. Ook bestaat de mogelijkheid tot een gemeenschappelijke 

rekenkamer, waartoe alle provinciën met uitzondering van Zeeland voor gekozen hebben. 

Drenthe, Fryslân en Groningen hebben de Noordelijke Rekenkamer ingesteld.

Overzicht activiteiten De Rekenkamer doet onderzoek naar het gevoerde bestuur waarbij de vraag naar doeltref-

fendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid centraal staat.

Beoogd te realiseren resultaat in 2015 

tbv de provincie

Uitvoering onderzoeksprogramma 2014-2015. Zie hiervoor: www.noordelijkerekenkamer.nl 

onderzoeksprogramma’s.
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Verbonden partij Noordelijke Rekenkamer

Financieel belang De Noordelijke Rekenkamer ontvangt van elke provincie een gelijke bijdrage in de kosten. 

Voor 2015 bedraagt dit naar verwachting € €252.500,- per provincie.

In de begroting kunt u lezen wat de Rekenkamer daarvoor gaat doen.

Bestuurlijk belang Van elke deelnemende provincie hebben de Staten drie leden uit hun midden aangewezen 

als lid van de Programmaraad.

Recht om voordracht te doen voor 

lid RvC

Niet van toepassing

Eigen vermogen op 31-12-2013 € 174.109,-

Vreemd vermogen op 

31-12-2013

€ 89.226,-

Resultaat over afgelopen jaar € 42.318,-

Dochterondernemingen Geen

Overige activiteiten Geen

Geconformeerd aan de Corporate 

Governance Code

Niet van toepassing

Invloed uitoefenen Als onafhankelijk functionerende organisatie is de Rekenkamer vrij in haar onderwerp-

keuze. In de Gemeenschappelijke Regeling De Noordelijke Rekenkamer is bepaald dat er 

een Programmaraad is, die als taak heeft het doen van suggesties ten behoeve van het 

onderzoeksprogramma. Van elke deelnemende provincie hebben de Staten drie leden uit 

hun midden aangewezen als lid van de Programmaraad.

Profiel voor lid RvC waarvoor de 

provincie een voordracht kan doen

Niet van toepassing

Risico’s Niet van toepassing

Programma 2  Vitaal Drenthe: Mobiliteit

2.1 OVbureau GroningenDrenthe

Verbonden partij Openbaar Vervoer bureau Groningen Drenthe 

Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats Assen

Doel 1. Zorgen voor en bevorderen van openbaar vervoer per auto en per bus en andere 

vormen van vervoer ter uitvoering van artikel 20 van de Wet personenvervoer

2. Zorgen voor een juiste naleving en uitvoering van de concessievoorschriften

3. Zorgen voor de voorbereiding en totstandkoming van nieuwe concessies

Openbaar belang Zorg dragen voor een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer voor stad en land in 

de provincies Groningen en Drenthe 

Overzicht activiteiten 1. De algemene taken die het Openbaar Lichaam OV-bureau heeft uit te voeren zijn:

2. het beheer van het openbaar vervoer (concessieverlening en aanbesteding) en ontwik-

keling van openbaar vervoer (planvorming en coördinatie van de OV-aspecten); 

3. de bundeling van de OV-taken en verantwoordelijkheden van de drie overheden; de 

advisering van de provincies en gemeenten in het OV-beleid in relatie tot het algemene 

beleidsproces van ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer.

Beoogd te realiseren resultaat in 2015 

tbv de provincie

Toewerken naar een weerstandvermogen van € 2.500.000 in 2016. Daarvoor is een ook 

ombuigingsopgave in 2015 van € 2,1 miljoen, waarvan:

 ▪ € 300.000 dient te worden opgevangen door extra opbrengsten

 ▪ € 1.800.000 dient voort te vloeien uit maatregelen in de sfeer van de dienstregeling
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Verbonden partij Openbaar Vervoer bureau Groningen Drenthe 

Financieel belang De verdeling van de kosten van het Openbaar Lichaam OV-bureau vindt plaats op basis van 

een verdeelsleutel die is gebaseerd op het totale stad en streekvervoerbudget (omzet).

De verdeelsleutel van de inzet per overheid is analoog aan de hoogte van de exploitatie-

subsidie: 44% voor de provincie Groningen, 35% voor de provincie Drenthe en 21% voor 

de gemeente Groningen.

Wanneer het takenpakket van het Openbaar Lichaam OV-bureau wordt uitgebreid met 

andere vormen van openbaar vervoer dan die hiervoor genoemd, dient de verhouding te 

worden herberekend naar rato van het dan ingebrachte OV-budget. Dit zal in elk geval 

geschieden wanneer definitief wordt besloten het regionale spoorvervoer onder het 

OV-bureau te brengen. Uiteraard zal de verdeelsleutel ook worden gewijzigd indien er 

sprake is van een uitbreiding van de deelnemende bestuursorganen aan deze gemeen-

schappelijke regeling.

De dekking van de kosten voor het Openbaar Lichaam OV-bureau wordt bereikt door 

de inzet van de Drentse exploitatiesubsidie en personele gelden naar rato van deze 

exploitaties ubsidie.

Bestuurlijk belang De werkzaamheden, zoals die door het OV-bureau uitgeoefend worden, liggen op het 

terrein van de uitvoering van de Wet personenvervoer 2000 en behoren daarmee tot de 

competentie van de colleges van Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten van Drenthe en 

Groningen stellen in het kader van de totale provinciale en gemeentelijke begroting het 

budget voor het openbaar vervoer vast. Daarnaast hebben Provinciale Staten hun kader-

stellende en controlerende bevoegdheid.

Bestuur en organisatie Het OV-bureau is als volgt georganiseerd: het bestaat uit een algemeen bestuur (AB), een 

dagelijks bestuur (DB) en een uitvoerende organisatie. De deelnemende bestuursorganen 

wijzen vanuit hun midden de leden aan van het AB en DB OV-bureau Groningen-Drenthe. 

Het AB bestaat uit de portefeuillehouders verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening en finan-

ciën. Het DB wordt gevormd door de portefeuillehouders verkeer en vervoer en de directeur 

van het OV-bureau.

Eigen vermogen op 31-12-2013 € 0

Vreemd vermogen op 31-12-2013 € 9.850.078

Resultaat over afgelopen jaar Positief resultaat over 2013 van € 3.900.000

Dochterondernemingen Niet van toepassing

Overige activiteiten Niet van toepassing

Geconformeerd aan de Corporate 

Governance Code

Ja, de Corporate Governance Code is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling 

openbaar vervoer bureau Groningen en Drenthe. Zie verder organisatie en benoemingen 

hiervoor. 

Invloed uitoefenen PS wordt minstens jaarlijks gevraagd haar zienswijze te geven op de jaarrekening / begro-

tingen en zo nodig op beleidskeuzes in de uitvoering van het OV. PS kan daarmee haar 

kaderstellende functie voor het OV-beleid en de financiering uitoefenen. 

Profiel voor lid RvC waarvoor de 

provincie een voordracht kan doen

Er is geen RvC aanwezig.

Risico’s Indexering op de BDU is door ministerie van Infrastructuur en Milieu aangepast waardoor 

te korten elk jaar zonder bezuinigingen oplopen. Kosten worden elk jaar hoger door vastge-

stelde ov-index. Provincies zijn in hoger beroep tegen dit besluit van de minister.
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2.2 Vechtdallijnen

Verbonden partij Beheerorganisatie Vechtdallijnen 

Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling (zogenaamde “Gemeenschappelijk regeling zonder meer” op 

basis van de bestuursovereenkomst “Samenwerkingsovereenkomst Beheer en Financiering 

Vechtdallijnen 2012-2027”)

Vestigingsplaats Diverse

Doel 1. zorgen voor en bevorderen van openbaar vervoer per trein op de Vechtdallijnen (spoor-

verbindingen Zwolle-Emmen en Almelo – Marienberg) ter uitvoering van artikel 20 van 

de Wet personenvervoer

2. zorgen voor een juiste naleving en uitvoering van de concessievoorschriften

3. zorgen voor de voorbereiding en totstandkoming van nieuwe concessies

Openbaar belang Zorg dragen voor een goede bereikbaarheid met het openbaar treinvervoer voor het gebied 

rond de spoorlijnen Zwolle – Emmen en Almelo - Marienberg in de provincies Overijssel en 

Drenthe 

Overzicht activiteiten De algemene taken die de beheerorganisatie Vechtdallijnen heeft uit te voeren zijn:

1. het beheer van het openbaar treinvervoer (concessieverlening en aanbesteding) en 

ontwikkeling van openbaar vervoer (planvorming en coördinatie van de OV-aspecten) 

op en rond de Vechtdallijnen; 

2. de bundeling van de OV-taken en verantwoordelijkheden van de drie overheden provin-

cie Drenthe en Overijssel en regio Twente voor de Vechtdallijnen; 

3. de advisering van de provincies en gemeenten in het OV-beleid met betrekking tot de 

Vechtdallijnen in relatie tot het algemene beleidsproces van ruimtelijke ordening en 

verkeer en vervoer.

Beoogd te realiseren resultaat in 2015 

tbv de provincie

De begroting Vechtdallijnen 2015 is nog niet vastgesteld. Dit zal plaatsvinden in het BO 

Vechtdallijnen op 9 oktober 2014. De begroting zal uitgaan van een sluitende begroting.

Financieel belang De verdeling van de kosten van het Openbaar Lichaam OV-bureau vindt plaats op basis 

van een verdeelsleutel die is gebaseerd op de km-lengte spoor van de Vechtdallijnen in het 

gebied van de betrokken overheid.

De verdeling van de exploitatiesubsidie voor de treindienst Zwolle-Emmen is: 64% voor de 

provincie Overijssel, 36% voor de provincie Drenthe. De exploitatiesubsidie van Almelo – 

Mariënberg is 100 % regio Twente.

De verdeling van de kosten van de beheerorganisatie is eveneens op basis van de 

km-lengte spoor per overheid:

29% provincie Drenthe, 51% provincie Overijssel en 20% regio Twente.

Bestuurlijk belang De werkzaamheden zoals die door de beheerorganisatie Vechtdallijnen uitgeoefend 

worden, liggen op het terrein van de uitvoering van de Wet personenvervoer 2000 en 

behoren daarmee tot de competentie van de colleges van gedeputeerde staten. Provinciale 

staten van Drenthe en Overijssel stellen in het kader van de totale provinciale en gemeen-

telijke begroting het budget voor het openbaar vervoer vast. Daarnaast hebben provinciale 

staten hun kaderstellende en controlerende bevoegdheid.

Recht om voordracht te doen voor 

lid RvC

De beheerorganisatie Vechtdallijnen is als volgt georganiseerd: het bestaat uit een 

Stuurgroep, een concessiemanagement dat ondergebracht is bij de provincie Overijs-

sel en ambtelijke samenwerkingsgroepen (kernteam, Ontwikkelteam). De deelnemende 

bestuursorganen wijzen vanuit hun midden de leden aan van de stuurgroep. De stuurgroep 

bestaat nu uit de portefeuillehouders verkeer en vervoer en de concessiemanager van de 

Vechtdallijnen.

Eigen vermogen op 31-12-2013 De beheerorganisatie Vechtdallijnen heeft geen eigen vermogen. Er zijn afspraken gemaakt 

over het uitvoeren van de werkzaamheden, welke zijn verdeeld over de drie partners.

Vreemd vermogen op 31-12-2013 N.v.t.
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Verbonden partij Beheerorganisatie Vechtdallijnen 

Resultaat over afgelopen jaar N.v.t.

 Dochterondernemingen Niet van toepassing

Overige activiteiten Niet van toepassing

Geconformeerd aan de Corporate 

Governance Code

Ja, de Corporate Governance Code is vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst Vecht-

dallijnen. Zie verder organisatie en benoemingen hiervoor.

Invloed uitoefenen PS wordt minstens jaarlijks gevraagd haar zienswijze te geven op de jaarrekening / begro-

tingen en zo nodig op beleidskeuzes in de uitvoering van het OV. PS kan daarmee haar 

kaderstellende functie voor het OV-beleid en de financiering uitoefenen. 

Profiel voor lid RvC waarvoor de 

provincie een voordracht kan doen

Zie samenstelling bestuur hiervoor

Risico’s De opdrachtgevende partijen Overijssel en Drenthe zijn opbrengstverantwoordelijk voor 

de exploitatie van de treindienst. Dat wil zeggen dat zij de risico’s lopen van fluctue-

rende kaartverkoop inkomsten. Conform het OV bureau Groningen Drenthe wordt er een 

conservatief financieel beleid gevoerd. De begroting 2013 wordt dit voorjaar voor het eerst 

opgesteld met de eerste resultaten van de kaartverkoop van januari 2013. Daarin wordt het 

financieel risico en het benodigde weerstandsvermogen nader aangegeven.

Programma 5  Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling

5.1 Regiovisie Groningen Assen 

Verbonden partij Regiovisie Groningen- Assen 

Rechtsvorm Samenwerkingsverband/gemeenschappelijke regeling “zonder meer”

Vestigingsplaats Groningen

Doel Afstemming woningbouw en bedrijventerreinen voor plangebied

Realisatie pakket bereikbaarheidsmaatregelen

Behoud en versterking (landschappelijke) kwaliteit

Openbaar belang Zie doel, uitvoering provinciaal beleid

Overzicht activiteiten Gespecificeerd in jaarprogramma’s/begroting

Beoogd te realiseren resultaat in 2015 

tbv de provincie

Faciliteren Economisch Platform

Bijdrage uit bereikbaarheidspakket:

 ▪ Florijnas Assen

 ▪ Investeringspakket Infra en OV Leek Roden

 ▪ Knoop Groningen

 ▪ Bus op de vluchtstrook A28 De Punt – Haren

 ▪ Uitbreiding transferium Haren

 ▪ Fietsroute Meerweg Paterswolde

Eerste tender regionale en innovatieve projecten

Afronding projecten Regiopark en Substantiële projecten

Monitoring werklocaties en woningbouw

Monitoring netwerkanalyse bereikbaarheid

Financieel belang Bijdrage Provincie Drenthe aan Regiovisie Groningen Assen voor periode 2015 – 2023: 

€ 921.732,-

Bestuurlijk belang Voor de behartiging van de provinciale belangen voor Noord Drenthe is een actieve samen-

werking binnen de Regio Groningen Assen van belang.

Recht om voordracht te doen voor 

lid RvC

Niet van toepassing

Eigen vermogen op 1-1-2014 € 20.257.000,- (saldo Regiofonds)

Vreemd vermogen op 1-1-2014 N.v.t.
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Verbonden partij Regiovisie Groningen- Assen 

Resultaat over afgelopen jaar - € 12.848.000,-

Dochterondernemingen Niet van toepassing

Overige activiteiten Niet van toepassing

Geconformeerd aan de Corporate 

Governance Code

Niet van toepassing

Invloed uitoefenen Gedeputeerde Staten zijn met twee bestuurders vertegenwoordigd in de Stuurgroep 

Regiovisie Groningen Assen. De stuurgroep is het hoogste orgaan, waarin de bestuurlijke 

samenwerking door het nemen van beslissingen gestalte krijgt (convenant 2004, art. 3 en 

art. 4.1). Provinciale Staten stellen jaarlijks de begroting en de jaarrekening vast.

Profiel voor lid RvC Niet van toepassing

Risico’s Niet van toepassing

Programma 6  Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem

6.1 Stichting Landinrichting en Bodemverontreiniging (SLB) 

Verbonden partij Stichting Landinrichting en Bodemverontreiniging (Blok III)

Rechtsvorm Stichting

Vestigingsplaats Groningen

Doel Het verbeteren van de bodemkwaliteit in aangewezen landinrichtingsgebieden in het 

veenkoloniaal gebied van de provincie Groningen en Drenthe waar bodemverontreiniging, 

ontstaan door dempingen van wijken en sloten, risico’s veroorzaakt en een belemmering 

vormt voor de landinrichting en de landbouw. Het beheren van fondsen voor het actief 

onderzoeken en bestrijden van risico’s en voor het vrijwaren van grondeigenaren.

Hiermee wordt bijgedragen aan de realisatie van provinciaal beleid - het realiseren van 

duurzaam bodembeheer en het geschikt maken van de bodem voor het gebruik dat 

maatschappelijk gewenst is (beleidsopgaven 6. 3 en 6.6).

Openbaar belang Het beperken, terugdringen en voorkomen van de verspreiding in het milieu, incl. 

landbouwproducten, van in de bodem aanwezige verontreinigende stoffen, alsmede het 

bevorderen van de landinrichting.

Overzicht activiteiten Het verrichten van bodemonderzoek en bodemsaneringen en het uitvoeren van bescher-

mingsmaatregelen.

Het beheren van fondsen ter bekostiging van de maatregelen en het vrijwaren van 

eigenaren van verontreinigde locaties van het juridisch aansprakelijkheidsinstrumentarium 

volgens de Wet bodembescherming.

Realisatie van beleidsopgaven 6. 3 en 6.6.

Beoogd te realiseren resultaat in 2015 

tbv de provincie

Voorkomen en wegnemen van risico’s en stagnatie als gevolg van bodemverontreiniging. 

Realisatie van beleidsopgaven 6. 3 en 6.6.

Financieel belang € 387.211 als bijdrage t.l.v. het van het Rijk afkomstig budget bodemsanering.

Bestuurlijk belang Deelname aan en stemrecht in de Raad van Toezicht.

Toepassing Wet bodembescherming in het Drentse deel.

Recht om voordracht te doen voor 

lid RvC

Voor de Raad van Toezicht.

Eigen vermogen op 31-12-2013 € 300.708 (voor Drentse deel)

Vreemd vermogen op 31-12-2013 € 0

Resultaat over afgelopen jaar € 6.226

Dochterondernemingen geen

Overige activiteiten geen
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Verbonden partij Stichting Landinrichting en Bodemverontreiniging (Blok III)

Geconformeerd aan de Corporate 

Governance Code

Ja. De Raad van Toezicht bestaat uit vertegenwoordiging van GS van Groningen en Drenthe, 

de minister van ELI, waterschappen, LTO + B&W van div. gemeenten. Door deze variëteit 

wordt kritischer geoordeeld over verstrengeling van belangen.

Invloed uitoefenen De Raad van Toezicht ziet toe op de directie en op de algemene gang van zaken van 

de stichting. De Raad heeft 5 leden. Het Drentse lidmaatschap wordt bemenst door de 

milieu-gedeputeerde. Iedere deelnemer heeft één stem. Besluiten worden genomen o.b.v. 

volstrekte meerderheid. Doorgaans wordt het Drentse lidmaatschap uitgevoerd door een 

waarnemend ambtenaar van team MBE.

Tevens voert de provincie invloed uit via haar wettelijke rol van bevoegd gezag Wet 

bodembescherming en als regievoerder van de bodemsaneringsoperatie. In dat verband 

moet zij inhoudelijke oordelen geven over besluiten omtrent de ernst van gevallen van 

bodemverontreiniging en over de kwaliteit van beschermingsmaatregelen, bodemsanerin-

gen en nazorg.

Profiel voor lid Raad van Toezicht 

waarvoor de provincie een voordracht 

kan doen

Het voorzitterschap wordt bekleed door het lid van de Provincie Groningen. Het lid van 

Drenthe en diens waarnemer moeten een moderne visie hebben op governance. en kennis 

en ervaring hebben in bestuurlijke besluitvormingsprocessen in het algemeen en van milieu 

en bodemaspecten in het bijzonder. Vandaar dat deze personen worden gekozen uit de 

bestuurlijke en ambtelijke milieu- en bodemdiscipline. Tevens moet het lid het vermogen 

hebben om op gepaste afstand en met een deskundig/kritische blik de gang van zaken te 

beoordelen en te controleren.

Risico’s Geen.

6.2 Stichting Bodembeheer Schoonebeek

Verbonden partij Stichting Bodembeheer Schoonebeek

Rechtsvorm Stichting

Vestigingsplaats Nieuw Amsterdam

Doel Het versterken van de bodemkwaliteit in aangewezen landinrichtingsgebieden in de provin-

cie Drenthe waar bodemverontreiniging, ontstaan door dempingen van wijken en sloten, 

risico’s veroorzaakt en een belemmering vormt voor de landinrichting en de landbouw.

Hiermee wordt bijgedragen aan de realisatie van provinciaal beleid - het realiseren van 

duurzaam bodembeheer en het geschikt maken van de bodem voor het gebruik dat 

maatschappelijk gewenst is (beleidsopgaven 6. 3 en 6.6).

Openbaar belang Het beperken, terugdringen en voorkomen van de verspreiding in het milieu, incl. 

landbouwproducten, van in de bodem aanwezige verontreinigende stoffen, alsmede het 

bevorderen van de landinrichting. Het beheren van fondsen voor het actief onderzoeken en 

bestrijden van risico’s en voor het vrijwaren van grondeigenaren.

Overzicht activiteiten Het verrichten van bodemonderzoek en bodemsaneringen en het uitvoeren van bescher-

mingsmaatregelen.

Het beheren van fondsen ter bekostiging van de maatregelen en het vrijwaren van 

eigenaren van verontreinigde locaties van het juridisch instrumentarium volgens de Wet 

bodembescherming.

Beoogd te realiseren resultaat in 2015 

tbv de provincie

Voorkomen en wegnemen van risico’s en stagnatie als gevolg van bodemverontreiniging. 

Realisatie van beleidsopgaven 6. 3 en 6.6.

Financieel belang € 218.750 als bijdrage t.l.v. het van het Rijk afkomstig budget bodemsanering.

Bestuurlijk belang Deelname aan en stemrecht in de Raad van Toezicht.

Toepassing Wet bodembescherming.
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Verbonden partij Stichting Bodembeheer Schoonebeek

Recht om voordracht te doen voor 

lid RvC

Voor de Raad van Toezicht.

Eigen vermogen op 31-12-2013 Nihil (2012)

Vreemd vermogen op 31-12 -2013 € 15.540 (2012)

Resultaat over afgelopen jaar Nihil (2012)

Dochterondernemingen Nee

Overige activiteiten Nee

Geconformeerd aan de Corporate 

Governance Code

Ja

Invloed uitoefenen De Raad van Toezicht ziet toe op de directie en op de algemene gang van zaken van 

de stichting. De Raad heeft 9 leden. Het Drentse lidmaatschap wordt bemenst door de 

milieu-gedeputeerde. Iedere deelnemer heeft één stem. Besluiten worden genomen o.b.v. 

volstrekte meerderheid. Doorgaans wordt het Drentse lidmaatschap uitgevoerd door een 

waarnemend ambtenaar van de groep Bodemsanering.

Tevens voert de provincie invloed uit, voor het deel dat buiten de gemeente Emmen is 

gelegen, via haar wettelijke rol van bevoegd gezag Wet bodembescherming en als regie-

voerder van de bodemsaneringsoperatie. Als bevoegd gezag moeten Gedeputeerde Staten 

inhoudelijke oordelen geven over besluiten omtrent de ernst van gevallen van bodem-

verontreiniging en over de kwaliteit van beschermingsmaatregelen, bodemsaneringen en 

nazorg voor het deel buiten Emmen. Emmen is nl. in het kader van de Wbb zelf bevoegd.

Profiel voor lid RvC waarvoor de 

provincie een voordracht kan doen

Het voorzitterschap wordt bekleed door het lid van de gemeente Emmen.

Voor de Raad van Toezicht is de hoedanigheid van gedeputeerde toereikend.

Risico’s geen

6.3 LMA

Verbonden partij Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA)

Rechtsvorm Stichting

Vestigingsplaats Den Haag

Doel Uitvoering geven aan wettelijk taak Provincies: het mogelijk maken en verwerken van 

meldingen afvalstoffen, beheer gegevens, beheer helpdesk, etc

Openbaar belang Uitvoering geven aan wettelijke taak Provincies. De meldgegevens zijn naast gebruik door 

de provincies, landelijk beschikbaar voor andere handhavende instanties, zoals gemeenten, 

politie, NVWA Inspectie Leefomgeving en Transport.

Overzicht activiteiten  ▪ het verwerken van de meldingen van bedrijfsafval en gevaarlijke afvalstoffen; 

 ▪ het beschikbaar stellen van meldgegevens aan overheden en andere instanties; 

 ▪ het geven van voorlichting over de meldingensystematiek; 

 ▪ het bewaken van de kwaliteit van de databases met meldgegevens; 

 ▪ het signaleren van en communiceren over eventuele systeemfouten; 

 ▪ het bijhouden van een bestand waarin gegevens over vergunningen worden vastgelegd; 

 ▪ het op verzoek analyseren van meldgegevens voor met name handhaving en beleid. 

 ▪ het uitgeven en intrekken van verwerkersnummers

 ▪ het rappelleren indien geen melding wordt gedaan

Financieel belang Jaarlijkse bijdrage 

Bestuurlijk belang Lid van de Raad van Toezicht LMA

Recht om voordracht te doen voor 

lid RvC

Niet van toepassing
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Verbonden partij Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA)

Eigen vermogen op 

31-12-2012

Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2012 totaal € 3.288.201. Dit bedrag is vrij 

besteedbaar vermogen

Vreemd vermogen op 

31-12-2012

-

Resultaat over 2012 - € 51.325

Dochterondernemingen Geen

Overige activiteiten Geen

Geconformeerd aan de Corporate 

Governance Code

Niet bekend.

Invloed uitoefenen Raad van toezicht (bestuurlijk)

Landelijk Administratief Toezichthoudersoverleg (LAT, ambtelijk)

Profiel voor lid RvC waarvoor de 

provincie een voordracht kan doen

Niet van toepassing

Risico’s Geen specifieke risico’s,

6.4 Fonds nazorg gesloten stortplaatsen

Verbonden partij Fonds nazorg gesloten stortplaatsen

Rechtsvorm Bestuursrechtelijke rechtspersoon

Vestigingsplaats Assen

Doel Financiering voor eeuwigdurende nazorg van gesloten stortplaatsen mogelijk maken 

conform Wet Milieubeheer artikel 15.47. 

Openbaar belang Gesloten stortplaatsen die voldoen aan wettelijke normen.

Overzicht activiteiten Beleggen van heffingen die de exploitanten van de stortplaatsen, te weten Meisner in 

Ubbena (gesloten in 2013) en Attero Noord in Wijster betalen. Ook is sprake van een 

zorgplicht, welke uit de volgende activiteiten kan bestaan:

1. maatregelen strekkende tot het instandhouden en onderhouden, alsmede het herstel-

len, verbeteren of vervangen van voorzieningen ter bescherming van de bodem;

2. het regelmatig inspecteren van voorzieningen ter bescherming van de bodem;

3. het regelmatig onderzoeken van de bodem onder de stortplaats.

Beoogd te realiseren resultaat in 2015 

tbv de provincie

Fondsvermogen dat niet meer dan 10% afwijkt van de netto contante waarde van het 

doelvermogen. Bij meer afwijking wordt een heffing opgelegd.

Financieel belang Bij sluiting moet voldoende vermogen in het fonds zijn opgebouwd om aan de verplichtin-

gen van de eeuwigdurende nazorg te kunnen voldoen. Dit betekent dat GS aan PS in de 

volgende gevallen een heffingswijziging kunnen voorstellen:

 - gewijzigde inzichten in de technische mogelijkheden voor wat betreft de nazorg

 - gewijzigde inzichten ten aanzien van de exploitatieduur van de stortplaats

 - fundamentele afwijkingen in de financiële parameters (inflatie- en rendements-

percentages)

Bestuurlijk belang Gedeputeerde staten vormen het algemeen bestuur van het fonds. Het dagelijks bestuur 

bestaat uit 2 gedeputeerden, waaronder in ieder geval de gedeputeerde voor financiën en 

de gedeputeerde die belast is met de nazorg.

Recht om voordracht te doen voor 

lid RvC

Niet van toepassing

Eigen vermogen op 31-12-2013 € 7.292.335,-

Vreemd vermogen op 31-12—2013 € 50.190,-

Resultaat over afgelopen jaar € 225.782,- (na reservemutaties)

Dochterondernemingen Niet van toepassing

Overige activiteiten Geen



124 Verbonden par t i jen

Verbonden partij Fonds nazorg gesloten stortplaatsen

Geconformeerd aan de Corporate 

Governance Code

Ja. Corporate Governance is vastgelegd in het Reglement Fonds nazorg gesloten stortplaat-

sen provincie Drenthe. Dit betekent dat GS het algemeen bestuur vormen en het dagelijks 

bestuur gevormd wordt door gedeputeerde financiën en gedeputeerde milieu. Minstens 

tweemaal per jaar vergadert het AB.

Invloed uitoefenen Het DB kan beleidswijzigingen voorstellen aan het AB. Een besluit kan slechts genomen 

worden door het AB. 

Profiel voor lid RvC waarvoor de 

provincie een voordracht kan doen

Niet van toepassing

Risico’s Financieel risico: indien Attero Noord BV vroegtijdig (voor 2075) failliet gaat dan draagt de 

provincie de kosten voor de eeuwigdurende nazorg waaronder nieuwe afdekverplichtingen. 

Ook zal bij 1% lager rendement een tekort van € 50 miljoen op het doelvermogen ontstaan. 

Wij beheersen dit risico door jaarlijks na het vaststellen van de jaarrekening te beoordelen 

of we een nieuwe heffing aan de stortplaats moeten opleggen. Echter de stortsector zit 

in zwaar weer waardoor een faillissement op termijn niet uit te sluiten is. Om deze reden 

willen we het gesprek met Attero Noord BV starten om de stortplaats vervroegd te sluiten.

6.5 RUD Drenthe

Verbonden partij Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe

Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats Assen en Emmen

Doel  ▪ Uitvoeren van de milieutaken vanuit de WABO

 ▪ Uitvoeren van de taken vanuit de WBB

 ▪ Uitvoeren van overige uitvoeringstaken op het gebied van milieu

Openbaar belang Zorg dragen voor een goede uitvoering van de milieutaken binnen de provincie Drenthe

Overzicht activiteiten De algemene taken die de RUD Drenthe heeft uit te voeren zijn:

1. Toezicht en handhaving op de milieu aspecten van de WABO

2. Opstellen van het milieudeel van de omgevingsvergunning

3. Beoordelingen van meldingen op grond van het activiteitenbesluit

4. Toezicht en handhaving op de WBB

5. Vergunningverlening in het kader van de WBB

6. Begeleiden van saneringen

7. Geven van advies op het gebied van Externe veiligheid, lucht, geluid

8. Afhandelen van milieuklachten en –meldingen

9. Het vuurwerkbesluit

10. Luchtvaartwet, nl. verlenen TUG-ontheffingen en Luchthavenbesluiten/-regelingen

Beoogd te realiseren resultaat in 2015 

tbv de provincie

Het uitvoeringsprogramma VTH 2015 conform de Dienst Verlening Overeenkomst (DVO) 

tussen de RUD en de provincie. 

De VTH taken t.a.v. de coördinatie Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO) conform het 

DVO. 

De realisatie van het programma bodemsanering 2015 vanuit het beleidsplan 2014-2019.

Realisatie van een 24-uurs bereikbaarheid voor burgers en bedrijven.

Nazorg stortplaatsen technisch op orde

Financieel belang Betreft voor 2015 nog een ‘vaste bijdrage’ voor de uitvoering van € 2.446.380,-. Deze 

bijdrage was eerder € 4.443.380,-, maar met de overheveling van wabo-taken naar 

gemeenten zijn ook de gerelateerde Rijksgelden van het provinciefonds naar het gemeen-

tefonds overgeheveld. Vanaf 2016 zal de bijdrage gebaseerd zijn op de afname van 

producten (obv de Drentse Maat).
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Verbonden partij Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe

Bestuurlijk belang Een lid van GS is vertegenwoordigd in het Algemeen bestuur en in het Dagelijks bestuur. 

Beide in de rol van voorzitter.

Recht om voordracht te doen voor 

lid RvC

Er is geen RvC. Wel is er een Raad van Opdrachtgevers benoemd welke een advies rol 

vervullen voor het Dagelijks Bestuur. De secretaris-directeur is vertegenwoordigd in deze 

RvO.

Eigen vermogen op 1-1-2014 € 0,-

Vreemd vermogen op 1-1—2014 € 0,-

Resultaat over afgelopen jaar Pas vanaf 2014.

Dochterondernemingen Niet van toepassing

Overige activiteiten Niet van toepassing

Geconformeerd aan de Corporate 

Governance Code

Niet van toepassing

Invloed uitoefenen Een lid van GS is vertegenwoordigd in het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de RUD 

Drenthe. De provinciesecretaris maakt deel uit van de raad van secretarissen.

PS wordt minstens jaarlijks gevraagd haar zienswijze te geven op de jaarrekening / 

begrotingen en zo nodig op beleidskeuzes in de uitvoering van de provinciale milieutaken 

die uitgevoerd worden door de RUD. PS kan daarmee haar kaderstellende functie voor het 

milieubeleid en de financiering uitoefenen. 

Profiel voor lid RvC waarvoor de 

provincie een voordracht kan doen

Niet van toepassing

Risico’s Efficiency doelstellingen die niet worden gehaald.

Onderlinge verdeeldheid tussen deelnemers mbt bepalen kwaliteitsniveau ‘Drentse Maat’.  

Programma 8  Groen Drenthe: Klimaat en Energie

8.1 Drentse Energie Organisatie (DEO)

Verbonden partij Stichting Drentse Energie Organisatie

Rechtsvorm Stichting

Vestigingsplaats Assen

Doel De Drentse Energie Organisatie is een financierings- en investeringsmaatschappij die de 

energietransitie in Drenthe wil versnellen. Versnelling van de energietransitie is nodig om 

de provinciale klimaatdoelstellingen te behalen en biedt kansen voor duurzame econo-

mische ontwikkelingen voor de regio. Daarnaast is de transitie noodzakelijke voor de 

toekomstige voorzieningszekerheid en betaalbaarheid van energie.

Openbaar belang Het versnellen van de energietransitie draagt bij aan het betaalbaar houden van energielas-

ten. De projecten waarmee deze transitie gestalte krijgt dragen bij aan werkgelegenheid 

door de economische spin-off van de projecten. De projecten dragen daarnaast bij aan de 

Drentse doelstellingen voor duurzame energieproductie en CO2-reductie.
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Verbonden partij Stichting Drentse Energie Organisatie

Overzicht activiteiten Drentse Energie Organisatie als projectfinancier 

Een lening vanuit de Drentse Energie Organisatie onderscheidt zich van een traditionele 

bancaire lening door de manier waarop de financieringsvoorwaarden worden vastgesteld. 

Het vaststellen van de rente- en aflossingsvoorwaarden gebeurt op basis van de kenmerken 

van het project, daarnaast kunnen maatschappelijke baten meewegen. Het financieringsbe-

leid van de Drentse Energie Organisatie is gericht op het mogelijk maken van projecten.

Drentse Energie Organisatie als borg- en garantsteller

Naast directe financiering kan de Drentse Energie Organisatie onder strikte voorwaarden 

als borg of garantsteller op te treden. Hierbij verplicht de Drentse Energie Organisatie zich 

om de verplichting van de schuldenaar na te komen, wanneer deze dat zelf niet kan.

Drentse Energie Organisatie als projectinvesteerder

De Drentse Energie Organisatie heeft naast de rol van projectfinancier ook de mogelijkheid 

om (tijdelijk) als projectinvesteerder op te treden. Het voor de realisatie van een duurzaam 

energieproject benodigde kapitaal wordt bijeengebracht door investeerders aangevuld met 

een vorm van financiering. De investeerders ontvangen voor het ingebrachte kapitaal een 

aandelenbelang in het project.

Beoogd te realiseren resultaat in 2015 

tbv de provincie

De verwachting is dat de achterstand die in de afgelopen jaren is ontstaan ten aanzien van 

de uitgezette middelen in 2015 zal zijn ingelopen.

In het oorspronkelijke beleidsplan 2012 – 2015 van de DEO zijn de volgende resultaten 

voor 2015 geformuleerd:

 - Het Handboek DEO is toegepast door het personeel;

 - De portfolio van DEO bestaat uit 35 projecten;

 - Tenminste 20 projecten hebben een financieringsovereenkomst afgesloten;

 - Tenminste 8 projecten zitten in de financieringsfase;

 - Het beschikbare budget voor projecten van DEO is eind 2015 bestemd voor projecten;

 - Er zijn naast de provinciale middelen, ook ten minste 10% (= € 1,35 miljoen) aanvul-

lende middelen van andere financiers verworven om duurzame energieprojecten te 

realiseren;

 - 40% van de eenmalige € 10 miljoen is eind 2015 bestemd voor projecten.

Financieel belang Het financiële belang van de provincie is gelegen in de subsidie die is verleend door de 

provincie. Normaal gesproken is bij het verlenen van subsidie geen sprake van een finan-

cieel belang zoals aangegeven in het Besluit begroting en verantwoording provincies en 

gemeenten bij een verbonden partij. Bij de stichting DEO ligt dat anders. De middelen uit de 

subsidie worden door de stichting revolverend ingezet in duurzame energieprojecten. Dit 

kan door middelen van leningen, garantiestelling of participatie. 

De stichting DEO is opgericht voor bepaalde tijd, tot en met 2020. Conform de subsidie-

beschikking wordt na de beëindiging van de gesubsidieerde activiteiten per 31 december 

2013 door DEO een liquidatieplan opgesteld. Het batig saldo van de DEO vervalt aan de 

provincie.

Bestuurlijk belang Strikt genomen is er volgens de regels geen bestuurlijk belang maar doordat de provincie 

de oprichter van de stichting is, is er sprake van een zekere bestuurlijke verbondenheid, 

waardoor opname van deze organisatie in de lijst van verbonden partijen niet onlogisch is.

Recht om voordracht te doen voor 

lid RvC

Volgens de statuten van DEO voorziet de Raad van Toezicht zelf in vacatures, met dien 

verstande dat het college van GS steeds het recht heeft om tenminste één lid van de RvT 

voor te dragen. Een bestuurlijk belang in de zin dat de provincie een zetel heeft in het 

bestuur is er dus niet. 

Eigen vermogen op 31-12-2013 € 7.942.260,-

Vreemd vermogen op 31-12-2013 € 20.370.766,-
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Verbonden partij Stichting Drentse Energie Organisatie

Resultaat over afgelopen jaar De totale lasten in 2013 bedragen € 577.341. In 2013 is in totaal € 471.000,- uitgezet. 

Hiermee is voor ca. € 1 miljoen aan projecten gerealiseerd en ca. 510 ton aan CO2 reductie/

jaar.

Dochterondernemingen geen

Overige activiteiten De Drentse Energie Organisatie treedt in Drenthe op als aanjager en accelerator van de 

transitie door;

 - Projectkansen te signaleren op te pakken en onder de aandacht te brengen bij belang-

hebbenden;

 - Opgedane ervaringen en kennis uit projecten in te brengen in andere projecten;

 - Haar uitgebreide netwerk open te stellen voor initiatiefnemers.

Geconformeerd aan de Corporate 

Governance Code

Er is een bestuur (directeur) en een Raad van Toezicht. 

Invloed uitoefenen DEO heeft een subsidierelatie met de provincie. De eisen tbv deze subsidie zijn vastgelegd 

in een programma van eisen. Via een jaarlijkse verantwoordingsrapportage wordt verant-

woording afgelegd. Op basis van de bevindingen vindt een jaarlijks bestuurlijk overleg met 

directeur plaats. 

Profiel voor lid RvC waarvoor de 

provincie een voordracht kan doen

Niet van toepassing

Risico’s Risico’s liggen in tegenvallende rendementen, zodat het beschikbaar gestelde kapitaal 

mogelijk niet revolverend zal blijken te zijn. 

Programma 9  Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt

9.1 NOM 

Verbonden partij Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord- Nederland (NV NOM)

Rechtsvorm NV

Vestigingsplaats Groningen

Doel Het stimuleren van de regionale economische structuur en werkgelegenheid. 

Openbaar belang Versterking noordelijke economie.

Overzicht activiteiten De NOM heeft van haar aandeelhouders (Ministerie van EZ en de drie noordelijke provin-

cies) de volgende kerntaken gekregen:

 - het verstrekken van financiering aan kansrijke ondernemingen in Noord-Nederland 

(NOM Finance);

 - het acquireren van (buitenlandse) bedrijven voor Noord-Nederland en accountmanage-

ment voor het bestaande bedrijfsleven in Noord-Nederland (NOM Foreign Direct 

Investment);

 - het ontwikkelen en uitvoeren van grootschalige innovatieprojecten, van idee naar een 

marktrijp product (NOM Business Development).

Beoogd te realiseren resultaat in 2015 

t.b.v. de provincie

Op noordelijke schaal zijn de beoogde resultaten vanuit de drie kerntaken als volgt gedefi-

nieerd: 

 - NOM Finance: een investeringsvolume van € 10 - 12 miljoen in nieuwe ondernemingen 

en uitbreiding bestaande ondernemingen.

 - NOM Business Development: op noordelijke schaal 6 financierbare business cases per 

jaar.

 - NOM Foreign Direct Investment: op noordelijke schaal ca. 80 nieuwe leads per jaar en 8 

gerealiseerde nieuwe vestigingen per jaar leidend tot gemiddeld 100 nieuwe arbeids-

plaatsen per jaar.
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Verbonden partij Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord- Nederland (NV NOM)

Financieel belang 0.01 % aandelen, net als provincie Groningen en provincie Fryslân. Overige aandelen 

(99,7%) in handen van Ministerie EL&I. 

Bestuurlijk belang Stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Recht om voordracht te doen voor 

lid RvC

Nee. 

In de AVA van april 2014 zijn nieuwe profielschetsen voor de RvC vastgesteld en is door de 

aandeelhouders tevens een nieuwe benoemingsprocedure overeengekomen. In de nieuwe 

procedure stelt de RvC - op basis van een door de aandeelhouders goedgekeurde profiel-

schets - zelf een ‘shortlist van kandidaten’ op; na instemming van de aandeelhouders voert 

de RvC de gesprekken met de betreffende kandidaten, gevolgd door benoeming op basis 

van benoemingbesluit door de Aandeelhouders.

Eigen vermogen op 31-12-2013 € 70.456.000

Vreemd vermogen op 31-12-2013 € 9.785.000

Resultaat over 2013 € 2.396.099

Dochterondernemingen Venture Kapitaalfonds II BV (100%)

Venture Kapitaalfonds III BV (100%)

Drentse Participatiemaatschappij (100%)

Participatiemaatschappij Ondernemend Groningen BV (100%)

Overige activiteiten Niet van toepassing

Geconformeerd aan de Corporate 

Governance Code

Ja.

Invloed uitoefenen Als aandeelhouder invloed via de AvA.

Profiel voor lid RvC waarvoor de 

provincie een voordracht kan doen

-

Risico’s Verwijzend naar het beperkte belang (0,01%) dat de provincie in de onderneming heeft, is 

het risico eveneens beperkt.    

9.2 Stichting Drentse Bedrijfslocaties

Opgeheven in 2014

9.3 Groningen Airport Eelde

Verbonden partij Groningen Airport Eelde N.V. (GAE)

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Vestigingsplaats Eelde

Doel Uitoefening van het luchthavenbedrijf, waaronder voornamelijk de aanleg, het onderhoud, 

de ontwikkeling, exploitatie van het luchtvaartterrein inclusief het verrichten van daaraan 

verbonden handelingen van commerciële of financiële aard (art. 2 lid 1a Statuten GAE).

Openbaar belang De luchthaven vormt een ‘essentiële infrastructurele basisvoorziening’ die bijdraagt aan de 

internationale en sociaal-maatschappelijke bereikbaarheid van Noord-Nederland. Zij maakt 

daarmee deel uit van het totaalpakket aan keuzes in mobiliteit voor inwoners en bedrijven. 

Daarnaast fungeert de luchthaven als katalysator voor het regionale vestigingsklimaat en 

levert zij een belangrijke bijdrage aan de regionale werkgelegenheid, als zodanig passend 

binnen de doelen zoals opgenomen in product 9.3, Verbeteren van vestigingsklimaat. Via 

onder meer de accommodatie van medische vluchten en het belangrijkste opleidingscen-

trum van verkeersvliegers in Nederland vervult GAE ook een duidelijke maatschappelijke 

functie. 
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Verbonden partij Groningen Airport Eelde N.V. (GAE)

Overzicht activiteiten Groningen Airport Eelde N.V. zet zich in voor een duurzame ontwikkeling van het 

luchtvaartbedrijf met een optimaal economisch en sociaal-maatschappelijk rendement. 

Vanuit dat oogpunt wordt continu gewerkt aan het luchthavenproduct waaronder aan de 

luchthaven verbonden diensten, de ruimtelijke ontwikkeling van het luchthaventerrein en 

het bestemmingsportfolio. 

Beoogd te realiseren resultaat in 2015 

t.b.v. de provincie

Uitvoering geven aan het Strategisch Plan 2013-2023 ‘Groningen Airport Eelde - Werelden 

Verbinden’ met een focus op het realiseren van een groei van het aantal passagiers- en 

vliegbewegingen met name in relatie tot lijndiensten voor de zakelijke markt. 

Financieel belang Aandelen (30%); overige aandelen in handen van de provincie Groningen (30%), de 

gemeente Groningen (26%), de gemeente Assen (10%) en de gemeente Tynaarlo (4%).

Bestuurlijk belang Stemrecht in de AvA.

Recht om voordracht te doen voor 

lid RvC

Ja. 

Eigen vermogen op 1-1-2014 € 15.054.451-

Vreemd vermogen op 1-1-2014 € 29.237.868-

Resultaat over afgelopen jaar € -492.869,- (2013)

Dochterondernemingen Nee.

Overige activiteiten Niet van toepassing.

Geconformeerd aan de Corporate 

Governance Code

Ja.

Invloed uitoefenen Bestuur

Het bestuur van de vennootschap is opgedragen aan een directie en een raad van commis-

sarissen. De directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering 

(artikel 10 lid 1 Statuten GAE). 

Het bestuur dient de AvA om toestemming te vragen in de volgende situaties (artikel 11 lid 

4 Statuten GAE):

 - Overdracht van de onderneming of nagenoeg de hele onderneming aan een derde;

 - Het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap met een 

andere rechtspersoon;

 - Het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap van 

ten minste een derde van het bedrag van de activa;

 - Het verkrijgen van eigen aandelen.

De leden van de raad van commissarissen worden benoemd en ontslagen door de 

algemene vergadering (artikel 13 lid 6 Statuten GAE). Drenthe heeft als aandeelhouder 

voor één lid van de RvC tevens een voordrachtsrecht.

Vaststelling Begroting en Jaarrekening

De algemene vergadering stelt de begroting vast (artikel 19A lid 3 Statuten GAE) en kan 

dwingende aanwijzingen aan de directie geven inzake het te volgen financiële beleid 

(artikel 19A lid 5 Statuten GAE). De jaarrekening wordt tevens vastgesteld door de 

algemene vergadering (artikel 20 lid 4 Statuten GAE).

Profiel voor lid RvC waarvoor de 

provincie een voordracht kan doen

In 2012 is een nieuwe algemene profielschets vastgesteld waaraan elk lid van de RvC moet 

voldoen. In overleg met de RvC wordt door de voordragende aandeelhouder een specifieke 

profielschets opgesteld voor de betreffende vacature waarvoor zij een voordracht kan doen. 

Deze profielschets wordt vastgesteld door de AvA. 
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Verbonden partij Groningen Airport Eelde N.V. (GAE)

Risico’s Risico’s blijven beperkt tot de omvang van de kapitaalinbreng in geval van een faillis-

sement. Het aandelenkapitaal van de provincie Drenthe is nominaal gewaardeerd op 

€ 1.252.443,--. Daarnaast is de jaarlijkse bijdrage die aandeelhouders vanaf 2004 tot 2013 

hebben gestort sinds 2006 aangemerkt en opgenomen als agiostorting. Dat betekent 

dat de provincie Drenthe 7x een bedrag van € 308.062,-- = € 2.156.434,-- als agio heeft 

gestort en wat in de agioreserve is opgenomen.

Programma 10  Middelen en bedrijfsvoering

10.1 Enexis N.V.

Verbonden partij Enexis N.V.

Rechtsvorm Enexis Holding NV is een naamloze vennootschap.

Vestigingsplaats Rosmalen

Doel Enexis zet alles in het werk voor een duurzame, betrouwbare en betaalbare energiedistribu-

tie (Missie uit Jaarverslag 2011).

Openbaar belang Energiedistributie wordt gezien als publieke taak; vandaar dat de aandelen Enexis in 

publieke handen moeten blijven.

Overzicht activiteiten Enexis is een netwerkbedrijf dat ingevolge de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON), ook 

wel splitsingswet genoemd, alle netwerkactiviteiten van het voormalige Essent bezit en 

beheert. Wel zijn de 150 kV-netten inmiddels verkocht aan TenneT

Financieel belang 2,28% van de aandelen is in handen van de provincie Drenthe. De overige aandelen zijn in 

publieke handen bij provincies en gemeenten.

Bestuurlijk belang Stemrecht in de AVA.

Recht om voordracht te doen voor 

lid RvC

Niet aan de orde

Jaarrekeningresultaat 2013 € 239,1 mln. winst

Eigen Vermogen (begin 2013 en eind 

2013)

€ 3.244 mln. en € 3.370 mln.

Vreemd Vermogen (begin 2013 en eind 

2013)

€ 3.779 mln. en € 2.895 mln.

De verwachte omvang van het Eigen 

Vermogen (begin 2015 en eind 2015)

€ 3.500 mln. en € 3.625 mln. 

De verwachte omvang van het Vreemd 

Vermogen (begin 2015 en eind 2015)

Hiervan is geen reële inschatting te maken.

De verwachte omvang van het financi-

ele resultaat van de verbonden partij in 

het begrotingsjaar

€ 200 mln.

Dochterondernemingen Fudura

Overige activiteiten Fudura verzorgt meetdiensten voor zakelijke klanten, levert een commercieel dienstenpak-

ket aan klanten met een eigen infrastructuur en ontwikkelt nieuwe, duurzame producten in 

het kader van de energietransitie.

Geconformeerd aan de Corporate 

Governance Code

Ja.

Invloed uitoefenen De provincie Drenthe is als aandeelhouder door de provincie Groningen vertegenwoordigd 

in de aandeelhouderscommissie.

Profiel voor lid RvC waarvoor de 

provincie een voordracht kan doen

Niet van toepassing.

Risico’s Gezien de wettelijke basis/status zijn de risico’s voor de Provincie uitermate gering.
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10.2 Attero N.V.

In 2015 is de provincie Drenthe geen aandeelhouder meer van Attero Holding NV.

10.3 Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V

Verbonden partij Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.

Rechtsvorm Publiek Belang Elektriciteitsproductie is een besloten vennootschap.

Vestigingsplaats ‘s Hertogenbosch

Doel Vanwege de voorlopige uitkomst van een juridische procedure ter zake, is in september 

2009 besloten tot een afsplitsing van het 50%-belang van Essent in het Zeeuwse elektri-

citeitsproductiebedrijf EPZ. Na onderbrenging van dat belang in de daartoe opgerichte, 

afzonderlijke houdstermaatschappij EPZ, is deze overgedragen aan de voormalige aandeel-

houders van Essent. In 2011 is overeenstemming bereikt over een minnelijke oplossing van 

het geschil dat heeft geleid tot de genoemde juridische procedure, waarna het EPZ-belang 

alsnog is verkocht aan RWE. 

Openbaar belang Geen specifiek openbaar belang.

Overzicht activiteiten PBE heeft alleen nog enkele toezichthoudende taken.

Financieel belang 2,28% van de aandelen is in handen van de provincie Drenthe. De overige aandelen zijn in 

publieke handen bij provincies en gemeenten.

Bestuurlijk belang Provincie Drenthe is via de provincie Groningen vertegenwoordigd in de aandeelhouders-

commissie.

Recht om voordracht te doen voor 

lid RvC

Niet aan de orde

Eigen vermogen op 31-12-2012 € 1.634.794,--

Vreemd vermogen op 31-12-2012 € 154.916,--

Resultaat voor belastingen over afgelo-

pen jaar (2012)

-/- € 61.672,--

 Dochterondernemingen Geen

Overige activiteiten Geen

Geconformeerd aan de Corporate 

Governance Code

Ja.

Invloed uitoefenen De provincie Drenthe is als aandeelhouder door de provincie Groningen vertegenwoordigd 

in de aandeelhouderscommissie.

Profiel voor lid RvC waarvoor de 

provincie een voordracht kan doen

Niet van toepassing.

Risico’s Na verkoop geen specifieke risico’s meer.

10.4 Verkoop Vennootschap

Verbonden partij Verkoop Vennootschap B.V.

Rechtsvorm Verkoop Vennootschap is een besloten vennootschap.

Vestigingsplaats ‘s Hertogenbosch

Doel De SPV Verkoop Vennootschap is o.a. belast met het beheer van en de afwikkeling van 

mogelijke claims op het gevormde risicofonds van € 800 miljoen, dat vanuit de betref-

fende verkoopopbrengst is gevormd ter dekking van eventuele aansprakelijkheden van 

de verkopende aandeelhouders in verband met de vervreemding van het productie- en 

leveringsbedrijf van Essent.

Openbaar belang Geen specifiek openbaar belang.
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Verbonden partij Verkoop Vennootschap B.V.

Overzicht activiteiten In 2011 is de eerste helft van het genoemde risicofonds van € 800 miljoen minus het 

bedrag van daarop liggende claims, vrijgevallen ten gunste van de voormalige aandeelhou-

ders van Essent. De vrijval van de tweede helft van dit fonds minus eventuele additionele 

claims, zal plaatsvinden in 2015.

Financieel belang 2,28% van de aandelen is in handen van de provincie Drenthe. De overige aandelen zijn in 

publieke handen bij provincies en gemeenten.

Bestuurlijk belang Provincie Drenthe is via de provincie Groningen vertegenwoordigd in de aandeelhouders-

commissie.

Recht om voordracht te doen voor 

lid RvC

Niet aan de orde

Jaarrekeningresultaat 2012 € 61.672 verlies

Jaarrekeningresultaat 2013 € 18.114 verlies

Eigen Vermogen (begin 2013 en eind 

2013)

€ 1,6 mln. en € 1,6 mln.

Vreemd Vermogen (begin 2013 en eind 

2013)

€ 154.916 en € 111.272

De verwachte omvang van het Eigen 

Vermogen (begin 2015 en eind 2015)

€ 1,6 mln. en € 1,6 mln.

De verwachte omvang van het Vreemd 

Vermogen (begin 2015 en eind 2015)

€ 100.000. en € 100.000.

De verwachte omvang van het financi-

ele resultaat van de verbonden partij in 

het begrotingsjaar

€ 5.000 verlies

Dochterondernemingen Geen

Overige activiteiten Geen

Geconformeerd aan de Corporate 

Governance Code

Ja.

Invloed uitoefenen De provincie Drenthe is als aandeelhouder door de provincie Groningen vertegenwoordigd 

in de aandeelhouderscommissie.

Profiel voor lid RvC waarvoor de 

provincie een voordracht kan doen

Niet van toepassing.

Risico’s Eventuele toegekende claims worden opgevangen binnen balans.

10.5 CBL (Cross Border Leases) vennootschap

Verbonden partij Cross Border Leases Vennootschap B.V. 

Rechtsvorm CBL Cross Border Leases is een besloten vennootschap.

Vestigingsplaats ‘s Hertogenbosch

Doel De SPV CBL Vennootschap is belast met het beheer van en de afwikkeling van mogelijke 

claims op het gevormde Escrowfonds, dat is gevormd ter dekking van eventuele aanspra-

kelijkheden van de verkopende aandeelhouders in verband met de eerder door Essent 

afgesloten cross border leases op centrales en netten en de kosten van een mogelijke 

vrijwillige beëindiging van de thans nog resterende leases.

Openbaar belang Geen specifiek openbaar belang.

Overzicht activiteiten Vanwege vrijwillige vervroegde beëindiging van de bestaande cross border leases, is in 2011 

besloten tot uitkering van het grootste deel van het genoemde escrowfonds. Deze uitkering 

is toegekomen aan RWE en aan de voormalige aandeelhouders van Essent (ieder de helft)..

Financieel belang 2,28% van de aandelen is in handen van de provincie Drenthe. De overige aandelen zijn in 

publieke handen bij provincies en gemeenten.
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Verbonden partij Cross Border Leases Vennootschap B.V. 

Bestuurlijk belang Provincie Drenthe is via de provincie Groningen vertegenwoordigd in de aandeelhouders-

commissie.

Recht om voordracht te doen voor 

lid RvC

Niet aan de orde

Jaarrekeningresultaat 2012 $ 126.738 verlies

Jaarrekeningresultaat 2013 $ 9,88 mln. winst

Eigen Vermogen (begin 2013 en eind 

2013)

$ 129 en $ 9,88 mln.

Vreemd Vermogen (begin 2013 en eind 

2013)

$ 9,9 mln. en $ 103.732.

De verwachte omvang van het Eigen 

Vermogen (begin 2015 en eind 2015)

$ 9,8 mln. en $ 0 (naar verwachting wordt vennootschap eind 2015 (wellicht begin 2016) 

geliquideerd).

De verwachte omvang van het Vreemd 

Vermogen (begin 2015 en eind 2015)

$ 103.000 en $ 0 (naar verwachting wordt vennootschap eind 2015 (wellicht begin 2016) 

geliquideerd).

De verwachte omvang van het financi-

ele resultaat van de verbonden partij in 

het begrotingsjaar

Naar verwachting wordt de vennootschap eind 2015 (wellicht begin 2016) geliquideerd en 

valt een positief liquidatiesaldo vrij aan de aandeelhouders.  

Dochterondernemingen Geen

Overige activiteiten Geen

Geconformeerd aan de Corporate 

Governance Code

Ja.

Invloed uitoefenen De provincie Drenthe is als aandeelhouder door de provincie Groningen vertegenwoordigd 

in de aandeelhouderscommissie.

Profiel voor lid RvC waarvoor de 

provincie een voordracht kan doen

Niet van toepassing.

Risico’s Claims worden opgevangen binnen escrowfonds.

10.6 Vordering Op Enexis

Verbonden partij Vordering op Enexis B.V.

Rechtsvorm Vordering op Enexis is een besloten vennootschap.

Vestigingsplaats ‘s Hertogenbosch

Doel De SPV Vordering op Enexis is belast met de uitvoering van alle taken die verband houden 

met het beheer van de aan de aandeelhouders overgedragen bruglening, die eerder door 

de holding Essent was verstrekt aan haar voormalig netwerkbedrijf.

Openbaar belang Geen specifiek openbaar belang.

Overzicht activiteiten Beheer bruglening; gestreefd wordt naar versnelde aflossing.

Financieel belang 2,28% van de aandelen is in handen van de provincie Drenthe. De overige aandelen zijn in 

publieke handen bij provincies en gemeenten.

Bestuurlijk belang Provincie Drenthe is via de provincie Groningen vertegenwoordigd in de aandeelhouders-

commissie.

Recht om voordracht te doen voor 

lid RvC

Niet aan de orde

Jaarrekeningresultaat 2012 € 3.707 verlies

Jaarrekeningresultaat 2013 € 11.918 verlies

Eigen Vermogen (begin 2013 en eind 

2013)

€ 94.168 en € 82.250

Vreemd Vermogen (begin 2013 en eind 

2013)

€ 1,367 mln. en € 862 mln.
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Verbonden partij Vordering op Enexis B.V.

De verwachte omvang van het Eigen 

Vermogen (begin 2015 en eind 2015)

€ 72.000 en € 62.000

De verwachte omvang van het Vreemd 

Vermogen (begin 2015 en eind 2015)

€ 862 mln. en € 862 mln.

De verwachte omvang van het financi-

ele resultaat van de verbonden partij in 

het begrotingsjaar

€ 10.000 verlies.

Dochterondernemingen Geen

Overige activiteiten Geen

Geconformeerd aan de Corporate 

Governance Code

Ja.

Invloed uitoefenen De provincie Drenthe is als aandeelhouder door de provincie Groningen vertegenwoordigd 

in de aandeelhouderscommissie.

Profiel voor lid RvC waarvoor de 

provincie een voordracht kan doen

Niet van toepassing.

Risico’s Enig renterisico bij vervroegde aflossing.

10.7 Claim Staat

Verbonden partij CSV Amsterdam B.V. ( voorheen Claim Staat B.V.)

Rechtsvorm De SPV CSV Amsterdam B.V. is een besloten vennootschap.

Vestigingsplaats ‘s Hertogenbosch

Doel De SPV Claim Staat is verantwoordelijk voor het vervolg van de lopende juridische proce-

dure tegen de Staat, die eerder door Essent was opgestart in verband met de van rijkswege 

opgelegde verplichting tot afsplitsing van haar netwerkbedrijf en de daardoor door Essent 

geleden schade.

Openbaar belang Geen specifiek openbaar belang.

Overzicht activiteiten Voeren en afhandelen lopende procedure.

Financieel belang 2,28% van de aandelen is in handen van de provincie Drenthe. De overige aandelen zijn in 

publieke handen bij provincies en gemeenten.

Bestuurlijk belang Provincie Drenthe is via de provincie Groningen vertegenwoordigd in de aandeelhouders-

commissie.

Recht om voordracht te doen voor 

lid RvC

Niet aan de orde

Jaarrekeningresultaat 2012 € 14.896 verlies

Jaarrekeningresultaat 2013 € 14.095 verlies

Eigen Vermogen (begin 2013 en eind 

2013)

€ 66.482 en € 52.387

Vreemd Vermogen (begin 2013 en eind 

2013)

€ 1.785 en € 12.484

De verwachte omvang van het Eigen 

Vermogen (begin 2015 en eind 2015)

€ 10,5 mln. en € 4,0 mln.

De verwachte omvang van het Vreemd 

Vermogen (begin 2015 en eind 2015)

€ 25.000 en € 25.000

De verwachte omvang van het financi-

ele resultaat van de verbonden partij in 

het begrotingsjaar

€ 3 mln. verlies

Dochterondernemingen Geen

Overige activiteiten Geen
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Verbonden partij CSV Amsterdam B.V. ( voorheen Claim Staat B.V.)

Geconformeerd aan de Corporate 

Governance Code

Ja.

Invloed uitoefenen De provincie Drenthe is als aandeelhouder door de provincie Groningen vertegenwoordigd 

in de aandeelhouderscommissie.

Profiel voor lid RvC waarvoor de 

provincie een voordracht kan doen

Niet van toepassing.

Risico’s - 

10.8 N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Verbonden partij NV Waterleidingmaatschappij Drenthe

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Vestigingsplaats Assen

Doel Vooral de zorg voor en de instandhouding van (drink)watervoorziening in haar verzorgings-

gebied van drinkwater in het verzorgingsgebied

Openbaar belang Drinkwater van goede kwaliteit en tegen een acceptabele prijs,vastgelegd in de Drinkwater-

wet

Overzicht activiteiten De NV Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) staat garant voor duurzame en efficiënte 

drinkwatervoorziening aan 450.000 inwoners van elf Drentse gemeenten. De WMD is 

een winstgevend bedrijf en behoort al jaren tot de top in de landelijke benchmark van 

waterbedrijven. 

De aandeelhouders hebben belangrijke bevoegdheden, zoals het vaststellen van de tarieven 

en voorwaarden. Binnen het verzorgingsgebied produceert de WMD jaarlijks 32 miljard liter 

drinkwater in 12 drinkwaterproductiebedrijven. De organisatie had in 2011 een netto omzet 

van ruim M € 36 en sloot dat jaar af met een positief resultaat. Kwaliteit, leveringszeker-

heid en betaalbaarheid staan als kernwaarden voorop. De WMD haalt daarom haar water 

uit de meest betrouwbare bron, diep uit de grond. Voor de controle van dit kwaliteitspro-

duct heeft de WMD de beschikking over een laboratorium. De kwaliteit van het water is 

in de wet vastgelegd. Naast het winnen, zuiveren en distribueren van drinkwater wil de 

WMD zich nationaal en internationaal profileren op de watermarkt. Deze activiteiten zijn 

ondergebracht in verschillende BV’s. Daarnaast legt de WMD zich toe op andere en vernieu-

wende wateractiviteiten. Bij alle activiteiten staat de zorg voor natuur en milieu voorop. 

De aandeelhouders ondersteunen de maatschappelijke doelstellingen van de WMD en een 

duurzame samenleving met zorg voor de bescherming van natuur en milieu.

Beoogd te realiseren resultaat in 2015 

tbv de provincie

Zorg voor en de instandhouding van (drink)watervoorziening in haar verzorgingsgebied.

Financieel belang Aandelen (50 %); overige aandelen in handen van elf Drentse gemeenten

Bestuurlijk belang Stemrecht in de AvA

Recht om voordracht te doen voor 

lid RvC

Ja. Het door de provincie voorgedragen lid is voorzitter van de RvC.

Overeenkomstig hetgeen in de Nota Verbonden partijen is vermeld wordt een extern 

persoon voorgedragen die geen functie vervult binnen het provinciaal apparaat. De selectie 

van deze persoon vindt plaats via een open en transparante procedure. 

Met de voordracht wordt beoogd dat een commissaris wordt benoemd die in staat is 

toezicht te houden op het bestuur en anderzijds afwegingen kan maken waarbij niet alleen 

het ondernemingsbelang speelt maar ook het publieke belang daarmee kan combineren

Eigen vermogen op 

31-12-2013

€ 41.203.000,-

Vreemd vermogen op 

31-12-2013

€ 105.017,-
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Verbonden partij NV Waterleidingmaatschappij Drenthe

Resultaat over 2013 € 2.282.000,-

 Dochterondernemingen  - Noordwater BV

 - NieuWater BV

 - Drentse Golf en Countryclub BV

 - Futuro BV

 - Waterfund Holland BV

 - Waterlaboratorium Noord BV

Overige activiteiten De WMD kenmerkt zich al jaren door een geïntegreerde exploitatie van drinkwater en ander 

waterprojecten. Volgend op de juridische herstructurering/vereenvoudiging van 2010, is in 

2011 een start gemaakt om de drinkwateractiviteiten en ander wateractiviteiten naast

de procesmatige en organisatorische scheiding ook financieel volledig te scheiden. Hierbij 

is de Drinkwaterwet leidend.

Geconformeerd aan de Corporate 

Governance Code

Ja, met ingang van 2006 

De corporate governance is vastgelegd in de Statuten, het Directiestatuut en het Reglement 

Raad van Commissarissen. 

Invloed uitoefenen In beginsel zijn de regels omtrent de structuurregeling van toepassing op WMD. Dit brengt 

met zich mee dat de WMD verplicht is om een RvC in te stellen. De RvC houdt toezicht op 

het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de 

met haar verbonden onderneming. 

WMD is echter gebonden aan de bepalingen uit de Drinkwaterwet 2011. Deze wet heeft 

– indien strijdig – voorrang boven hetgeen bepaald is in het Burgerlijk Wetboek. Voorts 

zijn de bepalingen van de Drinkwaterwet van toepassing ongeacht of de statuten (al) zijn 

geconformeerd aan de Drinkwaterwet.

De lokale overheden, in hun hoedanigheid van aandeelhouder, hebben een toezicht-

houdende taak met betrekking tot het beleid en bestuur van WMD. Om het de lokale 

overheden mogelijk maken deze toezichthoudende taak uit te oefenen heeft de wetgever 

de Ava bepaalde bevoegdheden toegekend. Allereerst heeft de wetgever het verzwakte 

regime van toepassing verklaard, waardoor de Ava met name door middel van uitoefening 

van de bevoegdheid tot benoeming en ontslag van de bestuurders van de vennootschap 

invloed kan uitoefenen op het beleid van het bestuur. Het bestuur van een kapitaalvennoot-

schap kan te allen tijde worden ontslagen. Daarbij speelt geen ontslagbescherming. Verder 

heeft de Ava een specifieke bevoegdheid toebedeeld gekregen, namelijk het (uiteindelijk) 

bepalen van de hoogte van de tarieven. Deze bevoegdheden maken het de Ava mogelijk 

om het beleid van het bestuur tot op zekere hoogte te beïnvloeden. 

Profiel voor lid RvC waarvoor de 

provincie een voordracht kan doen

De RvC, 6 leden, vervult de formele taken als toezichthouder en werkgever van de directie 

en staat de directie bij in het maken van strategische afwegingen en keuzes. 

Op grond van de Corporate Gorvernance Code moet een commissaris geschikt zijn om de 

hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en beschikt hij over specifieke deskundig-

heid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak. Tevens moet elke vorm en schijn 

van belangenverstrengeling tussen vennootschap en bestuurder worden vermeden.

Risico’s Geen specifieke risico’s
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10.9 Nederlandse Waterschapsbank.

Verbonden partij Nederlandse Waterschapsbank (NWB)

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Vestigingsplaats Den Haag

Doel Uitoefening van het bankbedrijf door onder andere het verstrekken van kredieten aan 

waterschappen en andere publiekrechtelijke en daarmee gelijk te stellen lichamen. Voor 

het bereiken van dit doel dient de NWB Bank te voorzien in haar funding. De bank doet dit 

door het uitgeven van schuldpapier onder haar emissieprogramma’s.

Openbaar belang De Nederlandse Waterschapsbank is een belangrijke kredietverstrekker in de publieke 

sector. Het oogmerk is tegen zo gunstig mogelijk tarieven kredieten te verstrekken.

Overzicht activiteiten Kredietverlening: breed assortiment aan leningvormen binnen de Nederlandse (semi) 

publieke sector. Ze verstrekken kredieten aan decentrale overheden, samenwerkingsver-

banden van decentrale overheden en instellingen die in bezit zijn van een garantie van een 

decentrale overheid. Daarnaast financieren ze instellingen op het gebied van volkshuisves-

ting en gezondheidszorg indien er sprake is van een borging van het waarborgfonds.

Financieel belang Aandelen; 0,32% (40 stuks)

Bestuurlijk belang Als mede-eigenaar is de provincie Drenthe betrokken bij de verdere ontwikkeling van de 

NWB en haar doelen via stemrecht.

Recht om voordracht te doen voor 

lid RvC

Nee.

Eigen vermogen op 31-12-2013 € 1.256.000.000,--

Vreemd vermogen op 31-12-2013 € 71.850.000.000,--

Nettowinst 2013 € 34.000.000,--

Dochterondernemingen Nee

Overige activiteiten Niet van toepassing

Geconformeerd aan de Corporate 

Governance Code

Ja.

Invloed uitoefenen Via stemrecht AVA.

Profiel voor lid RvC waarvoor de 

provincie een voordracht kan doen

-

Risico’s Geen specifieke risico’s

10.10 Bank Nederlandse gemeenten (BNG).

Verbonden partij Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Vestigingsplaats Den Haag

Doel De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen 

met een maatschappelijke belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt 

de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de 

burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.

Openbaar belang De BNG is een belangrijke kredietverstrekker in de publieke sector. Het oogmerk is tegen zo 

gunstig mogelijk tarieven kredieten te verstrekken.

Overzicht activiteiten BNG Bank biedt een compleet pakket van financiële diensten in de (semi) publieke sector 

met faciliteiten voor elektronisch betalingsverkeer, rekening-courant, financieren en beleg-

gen, treasury en aanvullende adviesdiensten.

Financieel belang Aandelen: 0,09% (87.750 stuks) 

Bestuurlijk belang Als mede-eigenaar is de provincie Drenthe betrokken bij de verdere ontwikkeling van de 

BNG en haar doelen via stemrecht.
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Verbonden partij Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Recht om voordracht te doen voor 

lid RvC

Nee.

Eigen vermogen op 31-12-2013 € 2.918.000.000,--

Vreemd vermogen op 31-12-2013 € 128.265.000.000,--

Resultaat voor belastingen over afgelo-

pen jaar (2013)

€ 397.000.000,--

Dochterondernemingen BNG Gebiedsontwikkeling, BNG Vermogensbeheer, Hypotheekfonds voor Overheids-

personeel, 

Overige activiteiten Niet van toepassing

Geconformeerd aan de Corporate 

Governance Code

Ja.

Invloed uitoefenen Via stemrecht AVA.

Profiel voor lid RvC waarvoor de 

provincie een voordracht kan doen

-

Risico’s Geen specifieke risico’s
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 Paragraaf 2.7  
Grondbeleid

Op grond van artikel 9 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bevat de begroting
een uiteenzetting over het grondbeleid. 

Grondbeleid is een instrument om de ambities en doelstellingen van de provincie, die zijn 
vastgelegd en omschreven in de sectorale beleidsnota’s, te verwezenlijken. Grondbeleid is in 
zowel juridisch als financieel opzicht instrumenteel van aard en is volgend ten aanzien van de 
doelstellingen die de provincie heeft gesteld met betrekking tot de sectoraal gerichte doelen. 
Vooralsnog ziet de provincie Drenthe geen noodzaak voor het voeren van een substantieel actief 
grondbeleid. 
De Noordelijke Rekenkamer heeft een onderzoek uitgevoerd naar het provinciale grondbeleid 
en hierover gerapporteerd aan provinciale staten. 
Wij verwerken deze adviezen in een integrale nota grondbeleid die dit jaar aan de provinciale 
staten wordt voorgelegd.
Grondbeleid richt zich op aan- en verkoopprocessen, beheer van gronden en de waardering van 
gronden.

Op twee onderdelen is sprake van grond aan- en verkopen:
 ▪ Infrastructuur

Op kleinere schaal worden naar behoefte, in verband met de realisatie van de infrastructurele 
werken, soms stukjes grond aangekocht. 

 ▪ Realisatie NNN
Voor de realisatie van de NNN, agrarische structuurverbetering en realisatie van overige doelen 
in het landelijk gebied worden gronden aangekocht.

Overdracht Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) 
Als gevolg van het gedecentraliseerde natuurbeleid heeft de provincie het economisch eigendom 
van het volledige BBL bezit in de provincie. In de komende jaren komt ook het juridisch 
eigendom bij de provincie te liggen. De provincie zet het grondbezit in voor de realisatie van 
de ontwikkelopgave (grond-voor grond principe) en de financiering van de afwikkeling van de 
oude ILG verplichtingen.

Balans waardering
Gronden die eigendom zijn van de provincie Drenthe worden op de balans als bezit verant-
woord. Ingevolge het Besluit Begroting en Verantwoording maken de gronden in eigendom 
van de provincie deel uit van de post ‘Voorraden’ op de balans. Ze worden gewaardeerd tegen 
aanschafwaarde of lagere marktwaarde. De van het Rijk gekregen BBL gronden zijn om “niet” 
verkregen.
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 Paragraaf 2.8  
Reserves en voorzieningen

Doel van deze paragraaf is meer aandacht te schenken aan de reserves en voorzieningen van 
de provincie. Conform de Financiële Verordening Drenthe, artikel 10, de Nota reserves en 
voorzieningen bieden Gedeputeerde staten in de eerste helft van iedere statenperiode provin-
ciale staten een Nota reserves en voorzieningen ter vaststelling aan. Bij zowel de voorjaars-
nota’s, bestuursrapportages als de jaarrekeningen monitoren wij de standen en bestedingen van 
de reserves en voorzieningen en beoordelen wij daarbij of bijstellingen nodig zijn. Dat is nu ook 
bij deze begroting gedaan.
De reserves worden altijd gevormd met eigen middelen en zijn ter dekking van verwachte 
toekomstige uitgaven. Voorzieningen kunnen worden gevormd met eigen middelen of met 
middelen van derden. Voorzieningen die met eigen middelen worden gevormd zijn ter dekking 
van bestaande risico’s. De voorzieningen die zijn gevormd met middelen van derden hebben een 
specifiek bestedingsdoel.

De provincie maakt onderscheid in drie soorten reserves en voorzieningen.
 ▪ algemene reserves; 
 ▪ bestemmingsreserves; 
 ▪ voorzieningen.

Het onderscheid tussen voorzieningen en (bestemmings)reserves is van belang. In het BBV 
is het onderscheid gelegd bij de mogelijkheid dat de Staten de bestemming kunnen wijzigen. 
Zolang de bestemming veranderd kan worden, is er sprake van een (bestemmings)reserve; zodra 
dit niet meer kan, is er sprake van een voorziening.

Algemene reserves
Algemene reserves zijn reserves zonder bepaalde bestemming. De algemene reserves kunnen 
worden ingedeeld in twee categorieën, te weten: Reserve(s) zonder specifieke bestemming. 
Hiertoe worden gerekend de Reserve voor Algemene Doeleinden en de Saldireserve. Reserve(s) 
om risico’s die de provincie loopt, op te vangen. Hiertoe wordt de Risicoreserve gerekend. 

Bestemmingsreserves
Een bestemmingsreserve is een reserve, waaraan Provinciale Staten een bepaalde bestem-
ming hebben gegeven. Wanneer vanuit deze reserves bedragen beschikbaar zijn gesteld en die 
bedragen na afloop niet zijn besteed, dan dient in principe het overschot weer aan de betref-
fende bestemmingsreserve toegevoegd te worden, conform artikel 43 BBV. Het zijn Provinciale 
Staten die tot deze toevoegingen besluiten. Het beleid ten aanzien van bestemmingsreserves is 
dat het instellen dan wel opheffen van reserves is voorbehouden aan Provinciale Staten. Met 
het instellen van bestemmingsreserves zijn we terughoudend. In de begroting zijn idealiter alle 
structurele en incidentele baten en lasten opgenomen, zodat het vormen van een bestemmings-
reserve niet nodig is. Toch kunnen er redenen zijn om een bestemmingsreserve in te stellen 
bijvoorbeeld als de lasten een onregelmatig verloop hebben, er uitgaven voor nieuw beleid zijn 
in het kader van afgebakende projecten en inzake heffingen waarvan de besteding in wet- en 
regelgeving is gelimiteerd.
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Voorzieningen
Voor de definitie van voorzieningen is binnen het BBV aansluiting gezocht bij het Burgerlijk 
Wetboek. Voorzieningen zijn passiefposten in de balans, die een schatting geven van de 
voorzienbare lasten in verband met risico’s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het 
tijdstip van optreden per balansdatum min of meer onzeker zijn, en die oorzakelijk samen-
hangen met de periode voorafgaande aan die datum. Voorzieningen dienen naar beste schat-
ting dekkend te zijn voor de achterliggende verplichtingen en risico’s. Ze mogen niet groter of 
kleiner zijn dan de verplichtingen of risico’s waarvoor ze zijn ingesteld.

Ten slotte kunt u in de overzichten per reserve/voorziening aantreffen wat:
 ▪ de doelen van de reserves en voorzieningen zijn;
 ▪ de standen van de afzonderlijke reserves en voorzieningen zijn;
 ▪ de meerjarenbegroting van de reserves en voorzieningen is;
 ▪ wat de baten en lasten in de begroting zijn die betrekking hebben op de betreffende reserve 

en voorzieningen indien van toepassing.
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Totaal overzicht bij paragraaf reserves en voorzieningen
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Algemene Reserves

050001 Reserve voor algemene doeleinden  14.683.678  9.455.733  24.139.411  -  638.322  23.501.089  -  200.000  23.301.089  -  23.301.089  23.301.089 

050002 Saldireserve  4.616.583  4.117.172  4.493.742  4.240.013 60.876 4.300.889  -  -  -  - 

050005 Risicoreserve  33.500.000  6.000.000  27.500.000  27.500.000  27.500.000  27.500.000  27.500.000 

 52.800.261  - 13.572.905  10.493.742  55.879.424  - 60.876 4.939.211  51.001.089  -  -  200.000  50.801.089  -  -  -  50.801.089  -  -  -  50.801.089 

Bestemmingsreserves

060111 Reserve monitoring voormalige stortplaatsen  1.148.777  30.000  1.118.777 75.000  1.043.777  1.043.777  1.043.777  1.043.777 

060117 Reserve Stimuleringsfonds Drentse projecten  1.000.000  1.000.000  -  -  -  -  - 

060124 Reserve beheer vaarweg Meppel-De Punt  4.974.881  1.958.025  3.016.856 1.190.000  1.826.856 940.000  886.856 340.000  546.856 340.000  206.856 

060131 Reserve ontgrondingenheffing  0  0  0  0  0  0 

060150 Reserve versterking economische structuur  6.279.020  2.900.000  -  9.179.020 1.500.000  7.679.020 1.000.000  6.679.020 1.000.000  5.679.020  5.679.020 

060161 Reserve grondwaterheffing  447.169  300.000  147.169  147.169  147.169  147.169  147.169 

060199 Reserve Investeringen verkeer en vervoer  25.277.244  646.577  -  25.923.821 1.040.828 0  26.964.649 245.237  26.719.412 2.397.370  24.322.042 2.013.580  22.308.462 

060211 Reserve vaarverbinding Erica-Ter Apel  5.238.227  232.130  -  5.470.357 1.535.000  3.935.357  3.935.357  3.935.357  3.935.357 

060214 Reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34  6.469.665  628.597  5.841.068 5.750.000  91.068  91.068  91.068  91.068 

060215 Reserve provinciaal aandeel ILG  10.465.044  6.042.412  4.422.632 0 1.682.021  2.740.611 254.024  2.994.635 3.262.623  6.257.258  6.257.258 

060218 Reserve Regio Specifiek Pakket  84.336.263  -  817.325  7.428.207  77.725.381  -  1.000.000 29.249.973  49.475.408  494.754 1.000.000 15.870.795  35.099.367  350.994  1.000.000 14.742.042  21.708.319  217.083 7.644.344  14.281.058 

060221 Financieringsreserve  91.915.509 3.538.233  95.453.742  95.453.742  95.453.742  95.453.742  95.453.742 

060222 Reserve Vitaal Platteland  12.324.725  2.525.000  9.799.725  1.700.000  8.099.725  8.099.725  8.099.725  8.099.725 

060223 Cofinancieringsreserve Europa  24.000.000  1.212.554  22.787.446  4.312.554  18.474.892  3.100.000  15.374.892  3.100.000  12.274.892  3.100.000  9.174.892 

060224 Reserve organisatie-ontwikkeling  1.662.690  385.000  1.277.690  500.000  777.690  777.690  777.690  777.690 

060225 Reserve opvang revolverend financieren  385.800  1.945.245  2.331.045  2.331.045  2.331.045  2.331.045  2.331.045 

060226 Reserve financieringsfonds Drenthe  17.000.000  13.000.000  4.000.000  4.000.000  -  -  -  - 

060227 Reserve natuurbeleid  20.898.542  20.898.542  20.898.542  20.898.542  20.898.542  20.898.542 

313.823.556  - 10.079.510  34.509.795 289.393.271  -  2.040.828 51.494.548  239.939.551  494.754  1.254.024  21.156.032 220.532.297  350.994  4.262.623  21.579.412 203.566.502  217.083  -  13.097.924 190.685.661 

Totalen algemene reserves en bestemmingreserves 366.623.817 0 23.652.415  45.003.537 345.272.695 0 2.101.704 56.433.759  290.940.640  494.754 1.254.024 21.356.032 271.333.386 350.994 4.262.623 21.579.412 254.367.591 217.083 0 13.097.924 241.486.750
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Voorzieningen middelen derden

072110 Voorziening spaarhypotheken  2.636.156 100.000  2.736.156 100.000  2.836.156 100.000  2.936.156 100.000  3.036.156 100.000  3.136.156 

2.636.156 100.000  -  - 2.736.156 100.000  -  - 2.836.156 100.000  -  -  2.936.156 100.000  -  -  3.036.156 100.000  -  -  3.136.156 

Voorzieningen

083173 Voorziening groot onderhoud provinciehuis  893.581  268.271  680.643  481.209  398.750  591.324  288.635  398.750  197.646  489.739  398.750  188.191  700.298  398.750  337.071  761.977 

083177 Voorziening groot onderhoud Drents Museum  207.886  264.675  170.691  301.870  165.000  119.947  346.923  165.000  192.154  319.769  165.000  357.565  127.204  165.000  104.196  188.008 

083179 Voorziening spaarverlof  -  -  -  -  -  - 

083180 Voorziening op vordering op verkoop Vennootschap B.V.  10.082.285  10.082.285  10.082.285  10.082.285  10.082.285  10.082.285 

083181 Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa)  8.239.905  200.000  90.000  310.000  8.219.905  200.000  90.000 350.000  8.159.905  200.000  90.000 350.000  8.099.905  200.000  90.000 350.000  8.039.905  200.000  90.000 350.000  7.979.905 

083182 Voorziening groot onderhoud Depot Drents Museum  36.341  14.043  1.077  49.307  14.043 9.110  54.240  14.043 2.800  65.483  14.043 1.160  78.366  14.043 1.189  91.220 

083183 Voorziening financieel risico IAP Drenthe  695.516  695.516  695.516  695.516  695.516  695.516 

Totalen voorzieningen  20.155.514  200.000  636.989  1.162.411  19.830.092  200.000  667.793  1.070.381  19.627.504 200.000 667.793 742.600  19.752.697 200.000 667.793 896.916  19.723.574 200.000 667.793 792.456  19.798.911 

Saldo reserves en voorzieningen 389.415.488 300.000 24.289.404  46.165.948 367.838.944  300.000  2.769.497 57.504.140  313.404.301  794.754  1.921.817  22.098.632 294.022.240  650.994  4.930.416  22.476.328 277.127.322  517.083  667.793  13.890.380 264.421.818 
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Totaal overzicht bij paragraaf reserves en voorzieningen
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Algemene Reserves

050001 Reserve voor algemene doeleinden  14.683.678  9.455.733  24.139.411  -  638.322  23.501.089  -  200.000  23.301.089  -  23.301.089  23.301.089 

050002 Saldireserve  4.616.583  4.117.172  4.493.742  4.240.013 60.876 4.300.889  -  -  -  - 

050005 Risicoreserve  33.500.000  6.000.000  27.500.000  27.500.000  27.500.000  27.500.000  27.500.000 

 52.800.261  - 13.572.905  10.493.742  55.879.424  - 60.876 4.939.211  51.001.089  -  -  200.000  50.801.089  -  -  -  50.801.089  -  -  -  50.801.089 

Bestemmingsreserves

060111 Reserve monitoring voormalige stortplaatsen  1.148.777  30.000  1.118.777 75.000  1.043.777  1.043.777  1.043.777  1.043.777 

060117 Reserve Stimuleringsfonds Drentse projecten  1.000.000  1.000.000  -  -  -  -  - 

060124 Reserve beheer vaarweg Meppel-De Punt  4.974.881  1.958.025  3.016.856 1.190.000  1.826.856 940.000  886.856 340.000  546.856 340.000  206.856 

060131 Reserve ontgrondingenheffing  0  0  0  0  0  0 

060150 Reserve versterking economische structuur  6.279.020  2.900.000  -  9.179.020 1.500.000  7.679.020 1.000.000  6.679.020 1.000.000  5.679.020  5.679.020 

060161 Reserve grondwaterheffing  447.169  300.000  147.169  147.169  147.169  147.169  147.169 

060199 Reserve Investeringen verkeer en vervoer  25.277.244  646.577  -  25.923.821 1.040.828 0  26.964.649 245.237  26.719.412 2.397.370  24.322.042 2.013.580  22.308.462 

060211 Reserve vaarverbinding Erica-Ter Apel  5.238.227  232.130  -  5.470.357 1.535.000  3.935.357  3.935.357  3.935.357  3.935.357 

060214 Reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34  6.469.665  628.597  5.841.068 5.750.000  91.068  91.068  91.068  91.068 

060215 Reserve provinciaal aandeel ILG  10.465.044  6.042.412  4.422.632 0 1.682.021  2.740.611 254.024  2.994.635 3.262.623  6.257.258  6.257.258 

060218 Reserve Regio Specifiek Pakket  84.336.263  -  817.325  7.428.207  77.725.381  -  1.000.000 29.249.973  49.475.408  494.754 1.000.000 15.870.795  35.099.367  350.994  1.000.000 14.742.042  21.708.319  217.083 7.644.344  14.281.058 

060221 Financieringsreserve  91.915.509 3.538.233  95.453.742  95.453.742  95.453.742  95.453.742  95.453.742 

060222 Reserve Vitaal Platteland  12.324.725  2.525.000  9.799.725  1.700.000  8.099.725  8.099.725  8.099.725  8.099.725 

060223 Cofinancieringsreserve Europa  24.000.000  1.212.554  22.787.446  4.312.554  18.474.892  3.100.000  15.374.892  3.100.000  12.274.892  3.100.000  9.174.892 

060224 Reserve organisatie-ontwikkeling  1.662.690  385.000  1.277.690  500.000  777.690  777.690  777.690  777.690 

060225 Reserve opvang revolverend financieren  385.800  1.945.245  2.331.045  2.331.045  2.331.045  2.331.045  2.331.045 

060226 Reserve financieringsfonds Drenthe  17.000.000  13.000.000  4.000.000  4.000.000  -  -  -  - 

060227 Reserve natuurbeleid  20.898.542  20.898.542  20.898.542  20.898.542  20.898.542  20.898.542 

313.823.556  - 10.079.510  34.509.795 289.393.271  -  2.040.828 51.494.548  239.939.551  494.754  1.254.024  21.156.032 220.532.297  350.994  4.262.623  21.579.412 203.566.502  217.083  -  13.097.924 190.685.661 

Totalen algemene reserves en bestemmingreserves 366.623.817 0 23.652.415  45.003.537 345.272.695 0 2.101.704 56.433.759  290.940.640  494.754 1.254.024 21.356.032 271.333.386 350.994 4.262.623 21.579.412 254.367.591 217.083 0 13.097.924 241.486.750
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Voorzieningen middelen derden

072110 Voorziening spaarhypotheken  2.636.156 100.000  2.736.156 100.000  2.836.156 100.000  2.936.156 100.000  3.036.156 100.000  3.136.156 

2.636.156 100.000  -  - 2.736.156 100.000  -  - 2.836.156 100.000  -  -  2.936.156 100.000  -  -  3.036.156 100.000  -  -  3.136.156 

Voorzieningen

083173 Voorziening groot onderhoud provinciehuis  893.581  268.271  680.643  481.209  398.750  591.324  288.635  398.750  197.646  489.739  398.750  188.191  700.298  398.750  337.071  761.977 

083177 Voorziening groot onderhoud Drents Museum  207.886  264.675  170.691  301.870  165.000  119.947  346.923  165.000  192.154  319.769  165.000  357.565  127.204  165.000  104.196  188.008 

083179 Voorziening spaarverlof  -  -  -  -  -  - 

083180 Voorziening op vordering op verkoop Vennootschap B.V.  10.082.285  10.082.285  10.082.285  10.082.285  10.082.285  10.082.285 

083181 Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa)  8.239.905  200.000  90.000  310.000  8.219.905  200.000  90.000 350.000  8.159.905  200.000  90.000 350.000  8.099.905  200.000  90.000 350.000  8.039.905  200.000  90.000 350.000  7.979.905 

083182 Voorziening groot onderhoud Depot Drents Museum  36.341  14.043  1.077  49.307  14.043 9.110  54.240  14.043 2.800  65.483  14.043 1.160  78.366  14.043 1.189  91.220 

083183 Voorziening financieel risico IAP Drenthe  695.516  695.516  695.516  695.516  695.516  695.516 

Totalen voorzieningen  20.155.514  200.000  636.989  1.162.411  19.830.092  200.000  667.793  1.070.381  19.627.504 200.000 667.793 742.600  19.752.697 200.000 667.793 896.916  19.723.574 200.000 667.793 792.456  19.798.911 

Saldo reserves en voorzieningen 389.415.488 300.000 24.289.404  46.165.948 367.838.944  300.000  2.769.497 57.504.140  313.404.301  794.754  1.921.817  22.098.632 294.022.240  650.994  4.930.416  22.476.328 277.127.322  517.083  667.793  13.890.380 264.421.818 
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In voorgaand overzicht wordt per reserve een toelichting gegeven op de vermeerderingen en de 
verminderingen. In sommige gevallen bestaan de vermeerderingen uit inkomsten ten gevolge van 
een heffing zoals bij de grondwaterheffing. De saldi aanvang jaar 2013 zijn dezelfde als de eindsaldi 
in de Jaarrekening 2012 (na bestemming). In de navolgende toelichtingen worden de stand en het 
verloop van de reserves en voorzieningen weergegeven, waarbij onderscheid is gemaakt in: 
1. algemene reserves
2. bestemmingsreserves
3. voorzieningen middelen derden
4. voorzieningen

050001 Reserve voor algemene doeleinden

Verloop 2014 2015 2016 2017 2018

Saldo aanvang jaar (1)  10.915.016  24.139.411  23.501.089  23.301.089  23.301.089 

Begrote onttrekking (2)  -  638.322  200.000  -  - 

Begrote toevoeging (3)  9.455.733  -  -  -  - 

Bestemming resultaat rek. (4)  3.768.662 - - - -

Saldo einde jaar (1-2+3+4)  24.139.411  23.501.089  23.301.089  23.301.089  23.301.089 

Doelstelling (in te realiseren 

maatschappelijke doelstellingen)

Dit is een vrij besteedbare reserve voor algemene doeleinden. De reserve maakt financieel-

technisch deel uit van het weerstandsvermogen van de provincie en wordt gebruikt voor het 

sluitend maken van de meerjarenbegrotingen, zowel positief als negatief. Voor de opvang van 

tekorten wordt een maximale omvang van € 5 miljoen nagestreefd. Hierbij verwijzen we ook 

naar de afgesproken beheersmaatregelen van tekorten.

Portefeuillehouder A. van der Tuuk 

Teamleider R. Kavsek

Programma Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

Product Product 10.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Toelichting De geraamde mutaties zijn het resultaat van de actuele ramingen in de meerjarenbegroting, 

veelal bedoeld om de begroting sluitend te maken. In 2014 is voorzien in een begrotings-

overschot dat toegevoegd wordt. In 2014 is het rekeningsresultaat 2013 toegevoegd aan de 

reserve. En is rekening gehouden met de saldi van de 1e en 2e bestuursrapportage 2014 en 

de 1e financiële actualisatie 2014 en de dekking die daarin is opgenomen. Hierbij is nog geen 

rekening gehouden met de volledige bestemming van het rekeningsresultaat 2013 (€ 2,7 

miljoen) en de bestemming van de financiele ruimte 2014 (€ 7,5 miljoen), deze bedragen zijn 

nog niet daadwerkelijk aan de reserve onttrokken, omdat ze nog niet in de exploitatiebegroting 

opgenomen zijn. Hiermee komt de vrije ruimte binnen deze reserve uit op € 13,1 miljoen.

050002 Saldireserve

Verloop 2014 2015 2016 2017 2018

Saldo aanvang jaar (1)  4.616.583  4.240.013  -  -  - 

Begrote onttrekking (2)  4.493.742  4.300.889  -  -  - 

Begrote toevoeging (3)  4.117.172  60.876  -  -  - 

Bestemming resultaat (4) - - - - -

Saldo einde jaar (1-2+3+4)  4.240.013  -  -  -  - 

Doelstelling (in te realiseren 

maatschappelijke doelstellingen)

Bedragen die worden overgeheveld naar volgende boekjaren worden via deze reserve van het ene 

naar volgende boekjaren overgeheveld. Overheveling vindt slechts plaats met instemming van PS.

Portefeuillehouder A. van der Tuuk 

Teamleider R. Kavsek

Programma Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

Product Product 10.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Toelichting Overhevelingen zoals opgenomen in de afgelopen jaarrekeningen en bestuursrapportages, 

waartoe u inmiddels heeft besloten, zijn in dit overzicht verwerkt. 
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050005 Risicoreserve

Verloop 2014 2015 2016 2017 2018

Saldo aanvang jaar (1)  33.500.000  27.500.000  27.500.000  27.500.000  27.500.000 

Begrote onttrekking (2)  6.000.000  -  -  -  - 

Begrote toevoeging (3)  -  -  -  -  - 

Saldo einde jaar (1-2+3)  27.500.000  27.500.000  27.500.000  27.500.000  27.500.000 

Doelstelling (in te realiseren 

maatschappelijke doelstellingen)

De reserve is bedoeld om incidentele tegenvallers op te kunnen vangen die niet door een 

specifieke voorziening of de algemene reserve worden gedekt. Deze reserve is onderdeel van de 

totale weerstandscapaciteit en wordt betrokken bij de paragraaf weerstandsvermogen.

Portefeuillehouder A. van der Tuuk 

Teamleider R. Kavsek

Programma Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

Product Product 10.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Toelichting De omvang van deze reserve achten wij de minimumomvang van de totale algemene reser-

ves. Deze reserve is bij het vaststellen van de Begroting 2008 ingesteld op een niveau van 

19 miljoen. In de Voorjaarsnota 2012 is besloten de Reserve te verhogen tot € 29 miljoen 

wegens verhoogd risicoprofiel met betrekking tot Deelakkoord Natuur. Binnen de RSP reserve 

was een bedrag van 21 miljoen beschikbaar voor afdekken van RSP-risico’s. Deze middelen zijn 

in 2013 overgeheveld naar de Risicoreserve, zodat alle risico’s nu zijn ondergebracht in deze 

reserve. Mochten zich t.a.v. het RSP-programma risico’s voordoen, dan kan in die voorkomende 

gevallen een beroep gedaan worden op deze reserve. Volgens het huidige risicoprofiel is een 

bedrag van € 33,5 miljoen noodzakelijk. Daarom is in 2013 een bedrag van € 16,5 miljoen 

vrijgevallen en overgeheveld naar de Cofinancieringsreserve Europa voor een bedrag van 

€ 12miljoen en is € 4,5 miljoen naar de Financieringsreserve overgeheveld. In 2014 is conform 

de Overeenkomst beëindiging samenwerking RSP Bereikbaarheid Assen ingestemd met het 

eenmalig beschikbaar stellen van € 6 miljoen aan de gemeente Assen uit de risicoreserve 

ter compensatie van de huidige projectrisico’s, zoals BTW-afroming en inverdientaakstelling 

(Statenstuk 2014-615).

Nu alle risico’s zijn ondergebracht in deze reserve betekent dat niet, dat nu ongelimiteerd 

risico’s kunnen worden afgewenteld op de risicoreserve. Om op dit punt een goede ‘control’ te 

handhaven, wordt voorgesteld voor het opvangen van risico’s van het volgende escalatiemodel 

uit te gaan: eerst dient dekking te worden gevonden binnen het betreffende begrotingspro-

gramma, dan dekking uit programmagebonden bestemmingsreserves, dan dekking binnen de 

exploitatie (resultaat plus of min naar algemene reserve) en dan pas dekking vanuit de risicore-

serve. Een onttrekking is op die manier dan meer het resultaat van een uitgekomen risico, dan 

een politiek keuze.
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060111 Reserve monitoring voormalige stortplaatsen

Verloop 2014 2015 2016 2017 2018

Saldo aanvang jaar (1)  1.148.777  1.118.777  1.043.777  1.043.777  1.043.777 

Begrote onttrekking (2)  30.000  75.000  -  -  - 

Begrote toevoeging (3)  -  -  -  -  - 

Doelstelling (in te realiseren 

maatschappelijke doelstellingen)

De reserve is ingesteld om onderzoeken, monitoring en beheer van voormalige stortplaatsen 

te waarborgen. Deze reserve is gevoed uit een extra opslag op de nazorgheffing en is in de 

Leemtewet gekoppeld aan voormalige stortplaatsen. Momenteel vindt geen heffing meer plaats.

Portefeuillehouder H.H. van de Boer 

Teamleider E. Gosselink

Programma Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem

Product Product 6.6. Bodemsanering

Toelichting Deze reserve is gevoed middels de leemtewetheffing. De leemtewetheffing is in artikel 15.44 

lid 1c van de Wet milieubeheer opgenomen. Wettelijk is bepaald dat deze heffing uitsluitend 

bedoeld is voor inventarisatie van voormalige stortplaatsen en onderzoek en monitoring van 

aanwezigheid, aard en omvang van eventuele verontreiniging van deze stortplaatsen. Dit zal 

ook in de periode 2010-2014 plaatsvinden voor de (potentiële) spoedlocaties en eventuele 

herontwikkelingslocaties. Een deel van de voormalige stortplaatsen heeft in deze periode geen 

prioriteit (geen actuele risico’s voor mens en milieu) en zal na 2015 aangepakt worden. Er staan 

3 voormalige stortplaatsen op de spoedlijst. In 2014 verwachten wij bij 1 voormalige stortplaats 

een nader onderzoek te doen naar de ecologische risico’s en bij 1 voormalige stortplaats een 

onderzoek in het kader van gebiedsontwikkeling (ruilverkaveling). Verder gaan we onderzoeken 

of het mogelijk is om grond uit natuurontwikkelingsprojecten te gebruiken voor het ophogen 

van voormalige stortplaatsen daar waar de deklaag onvoldoende is. 

Daarom wordt in 2014 € 30.000,-- en in 2015 € 75.000,-- onttrokken aan deze reserve om de 

onderzoeken te kunnen dekken. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoekt momen-

teel de mogelijkheid de aanpak (sanering) van voormalige stortplaatsen via Leemtewetheffing 

mogelijk te maken. Indien op basis van dit onderzoek besloten wordt de Leemtewetheffing ook 

in te zetten voor de aanpak van voormalige stortplaatsen, wordt dit in de toekomst ten laste 

van deze reserve gebracht. Vooralsnog zijn geen extra onttrekkingen begroot.

Begrote lasten programma (4)  30.000  75.000 - - -

Werkelijke/beoogde lasten 

programma (5)

 30.000 - - - -

Begrote baten programma (6) -  75.000 - - -

Werkelijke/beoogde baten 

programma (7)

- - - - -

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-

5-6+7)

1.118.777 1.043.777 1.043.777 1.043.777 1.043.777
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060117 Reserve Stimuleringsfonds Drentse projecten

Verloop 2014 2015 2016 2017 2018

Saldo aanvang jaar (1)  1.000.000  -  -  -  - 

Begrote onttrekking (2)  1.000.000  -  -  -  - 

Begrote toevoeging (3)  -  -  -  -  - 

Doelstelling (in te realiseren 

maatschappelijke doelstellingen)

Deze reserve is bij de Voorjaarsnota PLUS 2007 ingesteld om gebiedsgerichte cofinanciering 

van relatief grote projecten mogelijk te maken, waarbij het met name gaat om cofinanciering 

voor Europese programma’s of bijdragen aan relatief grootschalige projecten om zodoende 

financiering mogelijk te maken.

Portefeuillehouder A. van der Tuuk 

Teamleider R. Kavsek

Programma Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

Product Product 10.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Toelichting RSP-projecten worden niet meer uit deze reserve gedekt. Hiervoor is een aparte reserve 

ingesteld. Volgens planning is de reserve in 2014 uitgeput en kan daarna dan ook worden 

opgeheven. Na de begroting 2015 zal deze niet meer opgenomen worden.

Begrote lasten programma (4)  1.000.000 - - - -

Werkelijke/beoogde lasten 

programma (5)

 1.000.000 - - - -

Begrote baten programma (6) - - - - -

Werkelijke/beoogde baten 

programma (7)

- - - - -

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-

5-6+7)

0 0 0 0
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060124 Reserve beheer vaarweg Meppel-De Punt

Verloop 2014 2015 2016 2017 2018

Saldo aanvang jaar (1)  4.974.881  3.016.856  1.826.856  886.856  546.856 

Begrote onttrekking (2)  1.958.025  1.190.000  940.000  340.000  340.000 

Begrote toevoeging (3)  -  -  -  -  - 

Doelstelling (in te realiseren 

maatschappelijke doelstellingen)

Het onderhouden van de vaarverbinding Meppel-De Punt.

Portefeuillehouder H. Brink

Teamleider H. van den Eerenbeemt

Programma Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit

Product Product 2.3. Vaarwegen

Toelichting De reserve is ingesteld om het beheer en onderhoud van de vaarweg Meppel-De Punt te 

waarborgen. Door het instellen van de reserve worden er geen extra claims op de provinciale 

middelen gelegd. Met behulp van de Brokx-Nat-systematiek wordt jaarlijks het Meerjaren(groot)

onderhoudsplan bijgesteld, waarin de verwachte uitgaven voor het onderhoud aan de vaarweg 

worden vastgesteld. Deze verwachte uitgaven vormen de verminderingen die aan Beleidsop-

gave 8302401. Het saldo van de reserve moet tot 2024 toereikend zijn om het totale onderhoud 

uit te kunnen voeren. Na deze periode stopt de bijdrage voor groot onderhoud van het rijk 

en zal de grondslag van de reserve heroverwogen moeten worden. Als gevolg van de lagere 

rijksinkomsten (btw-derving ad € 340.000,--) loopt het saldo van de reserve bij deze begrote 

onderhoudslasten per jaar met € 340.000,-- terug. In 2015 zal beide jaren een bedrag van 

€ 850.000,-- worden ingezet voor afstandbediening op het Noord-Willemskanaal. 

In 2014 starten we met de aanleg van bediening op afstand van bruggen op het Noord-

Willemskanaal. 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 is voorgesteld in 

2014 € 600.000,-- toe te voegen aan de Reserve Meppel-De Punt en dit weer te onttrekken in 

2016. Vanaf 2019 komt deze reserve door de structureel onttrekking wegens btw-derving van 

€ 340.000,-- negatief te staan. Daar zal op langere termijn een oplossing voor gezocht moeten 

worden.

Begrote lasten programma (4)  4.416.882  3.343.115  3.093.115  2.493.115  2.493.115 

Te verrekenen apparaatskosten 

(4a)

 1.090.000  1.090.000  1.090.000  1.090.000  1.090.000 

Btw-derving vanaf 2010 opgeno-

men (4b)

 340.000  340.000  340.000  340.000  340.000 

Werkelijke/beoogde lasten 

programma (5)

 4.416.882  3.343.115  3.093.115  2.493.115  2.493.115 

Werkelijke/beoogde apparaats-

kosten (5a)

 1.090.000  1.090.000  1.090.000  1.090.000  1.090.000 

Werkelijke/beoogde btw-derving 

vanaf 2010 opgenomen (5b)

 340.000  340.000  340.000  340.000  340.000 

Begrote baten programma (6)  3.756.472  3.450.730  3.450.730  3.450.730  3.450.730 

Werkelijke/beoogde baten 

programma (7)

 3.756.472  3.450.730  3.450.730  3.450.730  3.450.730 

Saldo einde jaar 

(8=1-2+3+4+4a+4b-5-

5a-5b-6+7)

 3.016.856  1.826.856  886.856  546.856  206.856 
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060150 Reserve versterking economische structuur

Verloop 2014 2015 2016 2017 2018

Saldo aanvang jaar (1)  6.279.020  9.179.020  7.679.020  6.679.020  5.679.020 

Begrote onttrekking (2)  -  1.500.000  1.000.000  1.000.000  - 

Begrote toevoeging (3)  2.900.000  -  -  -  - 

Doelstelling (in te realiseren 

maatschappelijke doelstellingen)

Het versterken van de sociaaleconomische structuur in Drenthe in brede zin, is gericht op de 

verwezenlijking van een duurzame economische ontwikkeling. Naast de inzet op de (nieuwe) 

nationale economische programma’s werken wij aan projecten en initiatieven die bijdragen aan 

de versterking van de economische structuur en/of de transitie naar de kenniseconomie, maar 

die buiten de reikwijdte van de nieuwe SNN-programma’s vallen.

Portefeuillehouder A. van der Tuuk

Teamleider E. Bos

Programma Programma 9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt

Product Product 9.1. Versterken regionale innovatiekracht

Toelichting De reserve VES wordt ingezet voor de invulling van de verschillende ruimtelijk-economische 

(regio)programma’s, projecten gericht op versterking van de economische structuur en ten 

behoeve van financieel stimuleringsinstrumentarium gericht op het MKB. De voortgang van 

de huidige programma´s loopt voorspoedig ondanks de economische en financiële crisis. In de 

Meerjarenbegroting is vanaf 2014 structureel een bedrag van € 3.841.977,-- opgenomen voor 

bijdragen in projecten ter versterking van de economische structuur. Verder is in de meerjaren-

begroting voor de jaren 2014 en 2015 € 500.000,-- onttrokken voor een vertaalslag van visies 

naar concrete projecten die leiden tot werkgelegenheid. Het budget 2014 Projectenbureau 

Drenthe zal echter niet geheel gebruikt worden, daarom is een bedrag van € 400.000,-- weer 

terug gestort in de reserve (2e berap 2014). Wij stellen voor dit bedrag weer terug te storten in 

de Reserve versterking economische structuur waar eerder de dekking ook gevonden is, om het 

eventueel later opnieuw hiervoor in te zetten. 

Het budget 2014 VES wordt later ingezet omdat het OP EFRO 2014-2020 later wordt vastgesteld 

(Europese commissie) dan verwacht. Daardoor zal de provinciale cofinanciering dit jaar niet 

meer worden ingezet voor projecten en wordt een bedrag van € 3.000.000,-- verrekend met de 

reserve (2e berap 2014). Zoals in de actualisatie van de Kadernota uitvoering RSP (Statenstuk 

2010-431) is vermeld, wordt vanuit het programma Versterking 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. Verder is opgenomen dat het restant, zijnde 

€ 3.176.775,- vanuit de VES middelen is toegevoegd aan de reserve RSP, waarvan € 176.775,-- 

in 2014 via de exploitatie en € 1.000.000,- per jaar uit de reserve voor de jaren 2015, 2016 en 

2017. Hiermee is dan voorzien in de bijdrage vanuit de VES middelen. 

Begrote lasten programma (4)  5.260.362  4.341.977  3.841.977  3.841.977  3.841.977 

Werkelijke/beoogde lasten 

programma (5)

 5.260.362  4.341.977  3.841.977  3.841.977  3.841.977 

Begrote baten programma (6) - - - - -

Werkelijke/beoogde baten 

programma (7)

- - - - -

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-

5-6+7)

 9.179.020  7.679.020  6.679.020  5.679.020  5.679.020 
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060161 Reserve grondwaterheffing

Verloop 2014 2015 2016 2017 2018

Saldo aanvang jaar (1)  447.169  147.169  147.169  147.169  147.169 

Begrote onttrekking (2)  300.000  -  -  -  - 

Begrote toevoeging (3)  -  -  -  -  - 

Doelstelling (in te realiseren 

maatschappelijke doelstellingen)

Het financieren van de wettelijke taak van de provincie op het gebied van grondwaterbeheer 

(waarnemen grondwaterstanden, beheer meetnet, uitvoeren onderzoek etc.). Daarnaast worden 

de middelen ingezet voor het stimuleren van projecten door derden, gericht op duurzaam 

grondwaterbeheer. 

Portefeuillehouder H.H. van de Boer 

Teamleider C. Hussels

Programma Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem

Product Product 6.1. Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer)

Toelichting De reserve wordt gevoed met de opbrengst van de grondwaterheffing. De Waterwet schrijft 

limitatief voor waaraan de opbrengst van de grondwaterheffing mag worden besteed. Er is bij 

het opstellen van de Nota reserve en voorzieningen 2012 gekeken of deze reserve opgeheven 

kan worden, maar dat is in strijd met wettelijke voorschriften. Wel is afgesproken te streven 

naar een bufferomvang van € 150.000,--. In 2014 is € 300.000,-- extra geld opgenomen voor 

het verbreden van de inzet van de grondwaterheffing. Het streven is erop gericht om een buffer 

in deze reserve aan te houden van circa € 150.000,--. 

Begrote lasten programma (4)  770.421  470.421  470.421  470.421  470.421 

Werkelijke/beoogde lasten 

programma (5)

 770.421  470.421  470.421  470.421  470.421 

Begrote baten programma (6)  700.000  700.000  700.000  700.000  700.000 

Werkelijke/beoogde baten 

programma (7)

 700.000  700.000  700.000  700.000  700.000 

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-

5-6+7)

 147.169  147.169  147.169  147.169  147.169 
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060199 Reserve Investeringen verkeer en vervoer

Verloop 2014 2015 2016 2017 2018

Saldo aanvang jaar (1)  25.277.244  25.923.821  26.964.649  26.964.649  26.719.412 

Begrote onttrekking (2)  -  -  245.237  2.397.370  2.013.580 

Begrote toevoeging (3)  646.577  1.040.828  -  -  - 

Doelstelling (in te realiseren 

maatschappelijke doelstellingen)

Egaliseren van de kapitaallasten van infrastructurele investeringen.

Portefeuillehouder H. Brink

Teamleider S.A.B. de Vries

Programma Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit

Product Product 2.1. Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer)

Toelichting Geraamd zijn de onttrekkingen ter dekking van de kapitaallasten met betrekking tot investe-

ringen verkeer en vervoer. Het betreffen zowel de investeringen uit het Investeringsprogramma 

2010 als de investeringen die gemoeid zijn met het nieuwe IVV tot en met 2015. De infrastruc-

turele investeringen zijn gericht op veilige bereikbaarheid in Drenthe. Samen met het OV-bureau 

Groningen-Drenthe wordt ingezet op verdere productinnovatie binnen het openbaar vervoer. 

Waar mogelijk en wenselijk worden in de verkeers- en vervoerssector innovatieve en energiebe-

sparende maatregelen toegepast. Op basis van cijfers van de jaarrekening 2012 en een nieuwe 

inschatting bij het opstellen van deze begroting zijn de toekomstige kapitaallasten berekend. 

Bij de Voorjaarsnota 2011 is vanaf 2015 het structurele normbedrag voor kapitaallasten extra 

verhoogd met € 2.100.000,-- tot een bedrag van € 9.417.079,-- in 2015. Dit is gedaan om de 

kapitaallasten van zowel de investeringen IVV oud als nieuw in de toekomst te kunnen dekken. 

Vanaf 2013 is het normbedrag structureel verlaagd met € 250.000,--.

Dit i.v.m.het aanpassen van de afschrijvingsmethodiek t.a.v. de activa in eigendom van derden. 

De termijn was een aantal jaar geleden op 1 jaar gezet, maar nu weer op 10 jaar, zodat een 

lager bedrag aan de reserve toegevoegd hoeft te worden en een voordeel ontstaat in de 

exploitatie. Door de eerder geplande kredieten meer gefaseerd in te plannen kan het structurele 

normbedrag in de toekomst misschien verder verlaagd worden. Het normbedrag vanaf 2015 

wordt hiermee € 9.167.079,--.

Begrote lasten programma (4)  6.420.482  8.126.251  9.412.316  11.564.449  11.180.659 

Werkelijke/beoogde lasten 

programma (5)

 6.420.482  8.126.251  9.412.316  11.564.449  11.180.659 

Begrote baten programma (6) - - - - -

Werkelijke/beoogde baten 

programma (7)

- - - - -

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-

5-6+7)

 25.923.821  26.964.649  26.719.412  24.567.279  24.705.832 
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060211 Reserve vaarverbinding Erica-Ter Apel

Verloop 2014 2015 2016 2017 2018

Saldo aanvang jaar (1)  5.238.227  5.470.357  3.935.357  3.935.357  3.935.357 

Begrote onttrekking (2)  -  1.535.000  -  -  - 

Begrote toevoeging (3)  232.130  -  -  -  - 

Doelstelling (in te realiseren 

maatschappelijke doelstellingen)

Herstel van de vaarverbinding Erica - Ter Apel.

Portefeuillehouder H. Brink

Teamleider A. Klijn

Programma Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit

Product Product 2.3. Vaarwegen

Toelichting Bij besluit van 31 januari 2007 is door uw staten de Bestemmingsreserve Erica-Ter Apel 

ingesteld. Deze reserve is ingesteld vanuit de afkoopsom van de overdracht van de N34 en 

er is een storting gedaan van € 10 miljoen als aandeel van de provincie Drenthe in het totale 

investeringsvolume van de vaarweg. Bij de 1e bestuursrapportage 2010 is voor de jaren 2013 

en 2014 besloten om vanuit deze reserve € 700.000,-- per jaar beschikbaar te stellen t.b.v. 

het onderhoud aan de N34 die van het rijk is overgenomen, maar waarvoor nog geen dekking 

is voor de extra onderhoudskosten. Na de realisatie van de vaarverbinding zal deze reserve 

worden opgeheven. Inmiddels is het gehele traject obstakelvrij. Conform planning is de vaarweg 

op 8 juni 2013 feestelijk geopend. In 2015 zal het project financieel worden afgesloten dat is 

iets later dan eerder gepland en kan deze reserve opgeheven worden. De verwachting is dat de 

oorspronkelijke garantstelling € 5 miljoen (onderdeel van € 10 miljoen) niet volledig zal worden 

benut.

Begrote lasten programma (4)  295.000  175.000  -  -  - 

Werkelijke/beoogde lasten 

programma (5)

 295.000  175.000  -  -  - 

Begrote baten programma (6)  1.227.130  1.360.000-  -  -  - 

Werkelijke/beoogde baten 

programma (7)

 1.227.130  1.360.000-  -  -  - 

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-

5-6+7)

 5.470.357  3.935.357  3.935.357  3.935.357  3.935.357 
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060214 Reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34 

Verloop 2014 2015 2016 2017 2018

Saldo aanvang jaar (1)  6.469.665  5.841.068  91.068  91.068  91.068 

Begrote onttrekking (2)  628.597  5.750.000  -  -  - 

Begrote toevoeging (3)  -  -  -  -  - 

Doelstelling (in te realiseren 

maatschappelijke doelstellingen)

Het wegwerken van achterstallig onderhoud en het treffen van verbeteringswerkzaamheden 

aan de N34.

Portefeuillehouder H. Brink

Teamleider S.A.B. de Vries

Programma Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit

Product Product 2.1. Bereikbaarheid (inclusief openbaar vervoer)

Toelichting Per 1 januari 2007 is het beheer en onderhoud van de weg N34 overgedragen van het Rijk aan 

de provincie. In de hiervoor ontvangen afkoopsom is een bedrag van € 36.454.893,-- begrepen 

voor het wegwerken van achterstallig onderhoud en het treffen van verbeteringswerkzaamhe-

den. Bij statenbesluit van 20 december 2006 is hiervoor een Reserve achterstallig onderhoud en 

verbeteringswerken N34 ingesteld. De geplande werkzaamheden zijn in de meerjarenbegroting 

opgenomen. Na de realisatie van onderhoud en verbeteringswerken zal de reserve worden 

opgeheven. Zorgvuldige afstemming van de reconstructie Ees heeft geleid tot uitstel van de 

oorspronkelijke planning en de planvorming Exloo. Voor de N34 staan nog 3 grote projecten 

op stapel, de aansluiting Exloo, de aansluiting Klooster en nieuwe aansluiting Odoorn/Klijndijk/

Emmen noord.  

Voor Exloo zijn alle procedures tot aan Raad van State doorlopen. Grondaankopen zijn gestart 

en de aanbesteding staat voor 2015 gepland. De bestemmingsplanprocedure voor ‘t Klooster 

wordt in het najaar van 2014 gestart. Mogelijke vaststelling in het voorjaar van 2015, waarna 

de aanbesteding kan plaats vinden. Voor de aansluiting Klijndijk/Emmen noord loopt in het 

najaar van 2014 een nader onderzoek. Start procedures zal niet eerder dan in 2015 zijn.  

Uitvoering daarmee doorgeschoven naar 2016. 

Begrote lasten programma (4)  1.245.031  5.750.000  -  -  - 

Werkelijke/beoogde lasten 

programma (5)

 1.245.031  5.750.000  -  -  - 

Begrote baten programma (6)  616.434 - - - -

Werkelijke/beoogde baten 

programma (7)

 616.434 - - - -

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-

5-6+7)

 5.841.068  91.068  91.068  91.068  91.068 
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060215 Reserve provinciaal aandeel ILG

Verloop 2014 2015 2016 2017 2018

Saldo aanvang jaar (1)  10.465.044  4.422.632  2.740.611  2.994.635  6.257.258 

Begrote onttrekking (2)  6.042.412  1.682.021  -  -  - 

Begrote toevoeging (3)  -  -  254.024  3.262.623  - 

Doelstelling (in te realiseren 

maatschappelijke doelstellingen)

Uitvoering geven aan de afspraken in de bestuurovereenkomst met het Rijk over de realisatie 

van prestaties in het landelijk gebied.

Portefeuillehouder R.W. Munniksma

Teamleider F. Voogd

Programma Programma 7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en Landbouw

Product Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP

Toelichting De provincie is in het kader van de ILG bestuursovereenkomst voor € 42 miljoen harde juridische 

verplichtingen aangegaan die niet meer door het rijk zijn vergoed bij de beëindiging daarvan. 

In de jaarstukken van 2013 is er nog een restant verplichting van € 24,9 miljoen over. Hiervoor 

is dekking aanwezig die geparkeerd is in de ILG reserve (uitfinanciering), de opbrengst uit de 

verkopen van grondbezit (voormalig BBL bezit) tot het afgesproken bedrag van 11 miljoen en 

de bijdrage die wij ontvangen van andere provincies. In de 1e financiële actualisatie 2014 is de 

meerjaren begroting op basis hiervan geactualiseerd.

Het in het verleden gestorte meerjarenbudget voor akkerrandenbeheer wordt de komende 3 

jaar weer aan de ILG-reserve onttrokken. Op dit moment verwachten wij dat in 2018 de oude 

verplichtingen zijn afgewikkeld en er daarna geen ontrekkingen meer plaatsvinden. Op het 

restant saldo na aftrek van de restitutie van de lening uit het fonds eu-cofinanciering voor de 

dekking van de natuuruitgaven 2014 en 2015, liggen dan geen claims meer. 

Begrote lasten programma (4)  20.737.842  11.595.432  3.275.598  267.000  - 

Werkelijke/beoogde lasten 

programma (5)

 20.737.842  11.595.432  3.275.598  267.000  - 

Begrote baten programma (6)  7.890.840  9.913.411  3.529.623  3.529.623 -

Werkelijke/beoogde baten 

programma (7) + decentralisati-

euitk. (€ 5.070.000)

 7.890.840  9.913.411  3.529.623  3.529.623  - 

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-

5-6+7)

 4.422.632  2.740.611  2.994.635  6.257.258  6.257.258 
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060218 Reserve Regio Specifiek Pakket

Verloop 2014 2015 2016 2017 2018

Saldo aanvang jaar (1)  84.336.263  77.725.381  49.475.408  35.099.367  21.708.318 

Inflatiecorrectie/rente (2)  -  -  494.754  350.994  217.083 

Begrote onttrekking (3)  7.428.207  29.249.973  15.870.795  14.742.042  7.644.344 

Begrote toevoeging (4)  817.325  1.000.000  1.000.000  1.000.000  - 

Doelstelling (in te realiseren 

maatschappelijke doelstellingen)

Het Regio Specifieke Pakket (RSP) is de katalysator voor brede, integrale stedelijke gebiedsontwik-

kelingen. Het inhoudelijke en financiële raamwerk is door uw staten in de Kadernota’s uitvoering 

RSP/RSP-plus Drenthe 2009 en 2010 goedgekeurd. Met uitzondering van de spoorlijn Zwolle-

Emmen worden de projecten in een langjarig partnerschap met de steden uitgevoerd. De steden 

Assen, Emmen en Coevorden hebben hier de ‘lead’. Provincie en gemeenten hebben de afgelopen 

periode nauw samengewerkt bij het formuleren van de ambities, de visie en de strategie.

Portefeuillehouder H. Brink

Programma manager E.A. Martens

Programma Programma 3. Vitaal Drenthe: RSP

Product Product 3.2. RSP/REP

Toelichting Deze reserve is ingesteld omdat het programma Regio Specifiek Pakket een tijdsperiode van 

2009 tot 2020 kent. Om de meerjarige afspraken met de verschillende partijen te kunnen 

blijven uitvoeren is met ingang van 2009 deze reserve ingesteld. Eenmalig is destijds besloten 

om 64 miljoen euro uit het bronvermorgen, verkoop aandelen Essent, aan deze reserve toe te 

voegen. Tevens wordt de decentralisatie uitkering RSP aan de reserve toegevoegd. Daarnaast 

wordt aan de reserve jaarlijks rente toegevoegd ter hoogte van de Index bruto overheidsinves-

teringen (IBOI) om de projecten waardevast te houden. Het Ministerie, Directie begrotingszaken, 

heeft middels een brief van 1 maart 2013 aangegeven dat de prijsbijstelling 2013 (IBOI 2013) 

niet uitgekeerd wordt. Dat houdt vervolgens ook in dat wij geen IBOI hoeven door te rekenen. 

Daarom is in 2013 geen IBOI toegerekend aan deze reserve. Het percentage voor 2012 en verder 

was eerder op 1,8948% geraamd. Naar wij hebben vernomen wordt ook voor 2014 de IBOI op 

0% vastgesteld. Dit percentage passen wij ook toe in 2015. Voorzichtigheidshalve handhaven 

wij voor de jaren vanaf 2016 het begrote percentage van 1%. De IBOI van een boekjaar wordt 

in het daarop volgende voorjaar vastgesteld, waardoor jaarlijks een correctie gemaakt moet 

worden. Binnen de RSP-reserve was een bedrag van 21 miljoen euro beschikbaar voor het 

afdekken van RSP-risico’s. Dat bedrag is in 2013 overgeheveld naar de risicoreserve, zodat 

alle risico’s nu zijn ondergebracht in deze reserve. Provinciale Staten hebben ingestemd met 

een bijdrage van € 11,25 mln vanuit het programma K&E aan het RSP-programma Atalanta 

voor de periode 2010-2020. In 2010 en 2011 is als uitvoering van dit besluit € 250.000,-- en 

€ 500.000,-- toegevoegd aan de RSP-reserve. Voor de periode 2012-2014 dient € 1.000.000,-- 

per jaar toegevoegd te worden en tot slot in de periode 2015 t/m 2020 dient € 1.250.000,-- per 

jaar toegevoegd te worden, zodat in totaal € 11,25 mln bijgedragen wordt. Voorgesteld wordt 

deze jaarlijkse reservering vanuit het programma Klimaat & Energie aan de RSP-reserve toe te 

voegen. In 2012 (2e Financiële Actualisatie) en 2013 ( 2e Bestuursrapportage) is vanuit K&E een 

bijdrage van € 1 miljoen per jaar (totaal € 2 mln) naar voren gehaald i.v.m. verwachte onderbe-

steden deze jaren. Aan deze reserve worden tevens de bedragen die als decentralisatie uitkering 

RSP wordt ontvangen, binnen programma 10, toegevoegd.
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Verloop 2014 2015 2016 2017 2018

Het betreft een jaarlijks bedrag van € 2.591.139,--, waarbij het bedrag van 2013 in 2014 door 

het ministerie wordt uitgekeerd.  

Zoals in de actualisatie van de Kadernota uitvoering RSP (Statenstuk 2010-431) is vermeld, 

wordt vanuit het programma Versterking Economische Structuur (VES) € 5.000.000,- bijge-

dragen 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. Verder is opgenomen dat het restant, zijnde €3.176.775,- vanuit de 

VES middelen is toegevoegd aan de reserve RSP, waarvan € 176.775,-- in 2014 via de exploitatie 

en € 1.000.000,- per jaar uit de reserve voor de jaren 2015, 2016 en 2017. Hiermee is dan 

voorzien in de bijdrage vanuit de VES middelen. 

Begrote lasten programma (5)  19.207.485  33.091.112  25.611.934  24.483.181  17.385.483 

Werkelijke/beoogde lasten 

programma (6)

 19.207.485  33.091.112  25.611.934  24.483.181  17.385.483 

Begrote baten programma (7)  -  -  5.900.000-  5.900.000-  5.900.000-

Werkelijke/beoogde baten 

programma (8)

 -  -  5.900.000-  5.900.000-  5.900.000-

Saldo einde jaar (9=1+2-3+4+5-

6-7+8)

77.725.381 49.475.408 35.099.367 21.708.318 14.281.058
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060221 Financieringsreserve

Verloop 2014 2015 2016 2017 2018

Saldo aanvang jaar (1)  91.915.509  95.453.742  95.453.742  95.453.742  95.453.742 

Inflatiecorrectie/rente (2)  -  -  -  -  - 

Begrote onttrekking (3)  -  -  -  -  - 

Begrote toevoeging (4)  3.538.233  -  -  -  - 

Doelstelling (in te realiseren 

maatschappelijke doelstellingen)

Beschikbaar stellen van middelen voor cofinanciering van programma’s en projecten op 

het ruimtelijk-economische gebied, om de doelstellingen die de provincie hanteert voor het 

omgevingsbeleid en het beleid inzake de regionale economie te realiseren.

Portefeuillehouder A. van der Tuuk 

Teamleider R. Kavsek 

Programma Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

Product Product 10.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Toelichting In de Voorjaarsnota 2012 is de doelstelling van deze Reserve is gewijzigd. In plaats van hoge 

bijdragen te onttrekken voor cofinancieringsprojecten, waardoor de reserve op termijn is 

uitgeput, wordt de reserve nu ingezet om voldoende structurele rentebaten te genereren die 

bijdragen aan structurele begrotingsruimte. En wordt er met ingang van 2012 geen inflatiecor-

rectie meer aan toegevoegd. Er wordt een bodemstand van deze reserve wenselijk geacht van 

minimaal € 80 miljoen. In 2013 is voor het ineens uitbetalen van de contant gemaakte toekom-

stige subsidies aan de Drentse Energie Organisatie (DEO), minus een korting, een onttrekking 

begroot van € 14,7 miljoen. 

Naast de onttrekking voor de DEO is ook een onttrekking opgenomen van € 4 miljoen in 2013 

voor de subsidiëring van de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland 

(NOM) ten behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij (DPM). Het doel van de DPM, 

zoals dat geformuleerd is in de statuten, is het verstrekken van risicodragend kapitaal aan het 

bedrijfsleven binnen de regio van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Drenthe. In de 

praktijk richt de DPM zich vooral op innovatieve industriële ondernemingen en bedrijven in de 

nieuwe zakelijke dienstverlening.

Daarnaast is in 2013 vanuit de Risicoreserve een bedrag van € 4,5 miljoen overgeheveld naar 

deze reserve. Wegens de opbrengst van de verkoop van onze aandelen in Attero is in 2014 een 

€ 3.538.233,-- toegevoegd. Voor de komende jaren zijn geen onttrekkingen voorzien.

Begrote lasten programma (5)  -  -  -  -  - 

Werkelijke/beoogde lasten 

programma (6)

 -  -  -  -  - 

Begrote baten programma (7)  -  -  -  -  - 

Werkelijke/beoogde baten 

programma (8)

 -  -  -  -  - 

Saldo einde jaar (9=1+2-3+4+5-

6-7+8)

95.453.742 95.453.742 95.453.742 95.453.742 95.453.742
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060222 Reserve Vitaal Platteland

Verloop 2014 2015 2016 2017 2018

Saldo aanvang jaar (1)  12.324.725  9.799.725  8.099.725  8.099.725  8.099.725 

Begrote onttrekking (2)  2.525.000  1.700.000  -  -  - 

Begrote toevoeging (3)  -  -  -  -  - 

Doelstelling (in te realiseren 

maatschappelijke doelstellingen)

Beschikbaar stellen van middelen voor de sociaal-economische vitalisering van het platteland en 

de versterking van de structuur van het landelijk gebied. Het is te verwachten dat een belangrijk 

deel van de middelen zal landen in de ‘krimpregio’ Zuid- en Oost-Drenthe.

Portefeuillehouder R.W. Munniksma

Teamleider R. Kavsek

Programma Programma 5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling

Product Product 5.3. Vitaal platteland (inclusief Zuidoost Drenthe en Stuurgroep Veenkoloniën) 

Toelichting Via motie 2010-27 bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2010 is door PS aangegeven dat € 

25 miljoen binnen deze reserve ingezet dient te worden voor de beleidsdoelen sociaal economi-

sche vitalisering van het platteland en de versterking van de structuur van het landelijk gebied. 

Bij de Voorjaarsnota 2011 is besloten het bedrag van € 25 miljoen uit de reserve Dynamische 

cofinanciering te halen en apart onder te brengen in de reserve Vitaal Platteland. Eerder is in de 

begroting 2012 een onttrekking gedaan van € 650.000,-- voor Beleidsadvies bevolkingsdaling, 

impulsgelden Vitaal Platteland en landschapsherstel. Reserve vitaal platteland een bedrag van 

€ 12 miljoen naar de Europese Cofinancieringsreserve over te hevelen. Bij het vaststellen van de 

1e financiële actualisatie 2014 is opnieuw vanuit de reserve geput en is de eerder onttrokken 

€ 2,8 miljoen anders gefaseerd. De volgende onttrekkingen zijn nu opgenomen: voor de extra 

impuls voor het leefbaar houden van het platteland is € 800.000,-- beschikbaar, daarnaast is 

voor vitaal platteland € 100.000,-- beschikbaar op grond van de brief over het uitvoeringsbesluit 

Dorpsinitiatieven Vitaal Platteland van 10 september 2013, bovendien is € 300.000,-- opgeno-

men voor de twee tenders dorpsinitiatieven in 2014 en tenslotte is 125.000,-- voor proces- en 

programma ondersteuning breedband initiatieven in 2014 opgenomen. Voor fietspaden is 

1 miljoen in 2014 en € 500.000,-- in 2015 onttrokken. Voor de krimpregeling is € 200.000, 

-- in 2014 en € 1.200.000,-- opgenomen. Voor na 2015 zijn nog geen verdere onttrekkingen 

voorzien.

Begrote lasten programma (4)  2.525.000  1.700.000  -  -  - 

Werkelijke/beoogde lasten 

programma (5)

 2.525.000  1.700.000  -  -  - 

Begrote baten programma (6)  -  -  -  -  - 

Werkelijke/beoogde baten 

programma (7)

 -  -  -  -  - 

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-

5-6+7)

 9.799.725  8.099.725  8.099.725  8.099.725  8.099.725 
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060223 Cofinancieringsreserve Europa

Verloop 2014 2015 2016 2017 2018

Saldo aanvang jaar (1)  24.000.000  22.787.446  18.474.892  15.374.892  12.274.892 

Begrote onttrekking (2)  1.212.554  4.312.554  3.100.000  3.100.000  3.100.000 

Begrote toevoeging (3)  -  -  -  -  - 

Doelstelling (in te realiseren 

maatschappelijke doelstellingen)

Beschikbaar stellen van middelen voor cofinanciering van Europese programma’s en projecten.

Portefeuillehouder A. van der Tuuk 

Teamleider E. Bos

Programma Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

Product Product 10.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Toelichting Ingesteld bij de Begroting 2013. In het visiestuk “Koers in onzekere tijden” hebben wij aangege-

ven dat we het economisch beleid richten op de cofinancieringsmogelijkheden van het Europees 

beleid. Om in te kunnen spelen op de goede mogelijkheden in de nieuwe EU periode (2014 – 

2020), wordt voorgesteld een Cofinancieringsreserve Europa te vormen met een startvermogen 

van € 24 miljoen. Goed inspelen op cofinancieringsmogelijkheden van Europees beleid vergt 

meer maatwerk. Dit betekent dat wij ook zelf meer actief kansen zoeken en creëren. Hiervoor is 

een nieuw in te stellen Cofinancieringsreserve Europa een belangrijk middel. Voor de omvang 

van de reserve hebben we een inschatting gemaakt op basis van de huidige kennis en is gevoed 

vanuit de Reserve vitaal platteland (€ 12 miljoen) en de Risicoreserve (€ 12 miljoen).

De ontwikkeling van (regionale) Europese programma’s is in zichzelf een complex (onderhande-

lings-)proces langs vele schaakborden met nog wijzigende spelregels. Omvang, vorm en inhoud 

van de programma’s staan dan ook nog niet vast. Met inachtneming van alle onzekerheden 

schatten wij in dat wanneer de provincie de Europese Programma’s (EFRO, INTERREG, en POP) 

voor de periode 2014-2020 adequaat wil financieren (met het doel een goed resultaat voor 

Drenthe te behalen), een eigen inleg noodzakelijk voor een programmaperiode van 7 jaar (2014-

2020). Voorlopig wordt uitgegaan van een financieringsbehoefte van € 3,1 miljoen per jaar. De 

“omzet” die daarmee wordt gerealiseerd bedraagt naar schatting € 100 miljoen, ofwel € 14 

miljoen per jaar. Mocht in de toekomst duidelijk worden dat de cofinancieringsbehoefte (per 

jaar) hoger of lager uitvalt dan op dit moment ingeschat, dan kan in de toekomst een bijstelling 

nodig zijn. Hierbij geldt dat de ruimte 2014 later wordt ingezet omdat de Europese programma’s 

2014-2020 later worden vastgesteld (Europese commissie) dan verwacht. Daardoor zal de 

provinciale cofinanciering in 2014 niet meer worden ingezet voor projecten. 

Begrote lasten programma (4)  1.212.554  4.312.554  3.100.000  3.100.000  3.100.000 

Werkelijke/beoogde lasten 

programma (5)

 1.212.554  4.312.554  3.100.000  3.100.000  3.100.000 

Begrote baten programma (6)  -  -  -  -  - 

Werkelijke/beoogde baten 

programma (7)

 -  -  -  -  - 

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-

5-6+7)

 22.787.446  18.474.892  15.374.892  12.274.892  9.174.892 
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060224 Reserve organisatie-ontwikkeling

Verloop 2014 2015 2016 2017 2018

Saldo aanvang jaar (1)  1.662.690  1.277.690  777.690  777.690  777.690 

Begrote onttrekking (2)  385.000  500.000  -  -  - 

Begrote toevoeging (3)  -  -  -  -  - 

Doelstelling (in te realiseren 

maatschappelijke doelstellingen)

Beschikbaar stellen van middelen voor organisatieontwikkeling. 

Portefeuillehouder A. van der Tuuk 

Teamleider R. Kavsek

Programma Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

Product Product 10.2 Personeel en Organisatie

Toelichting Ingesteld bij de Nota reserves en voorzieningen 2012. Om te voorzien in de noodzakelijk te 

maken kosten voor scholing, mobiliteit en in- en uitstroom hebben uw staten in het kader van 

de Voorjaarsnota 2010 voor de periode 2010 - 2014 een bedrag van € 2,5 miljoen beschikbaar 

gesteld. Aangezien in de praktijk blijkt dat het niet mogelijk is om jaarlijks voldoende nauwkeu-

rig te bepalen welke kosten worden gemaakt is voorgesteld in de 2e Bestuursrapportage 2012 

de nu nog resterende jaarlijkse budgetten te storten in een reserve Organisatieontwikkeling. Dit 

geeft de organisatie meer flexibiliteit in het beschikken over de middelen en voorkomt dat er 

in enig jaar overschotten dan wel tekorten ontstaan. Voor 2014 geldt dat de huidige budgetten 

niet voldoende zijn en dat in totaal een bijdrage van € 385.000,-- vanuit deze reserve nodig is. 

Met ingang van 2015 zijn er geen structurele budgetten beschikbaar voor organisatie-ontwikke-

ling. De gedachte is om in elk geval in 2015 de reserve daarvoor in te zetten voor € 500.000,--. 

Daarnaast zal aan het nieuwe college een voorstel gedaan worden om structureel geld vrij te 

maken voor organisatie-ontwikkeling

Begrote lasten programma (4)  620.000  500.000  -  -  - 

Werkelijke/beoogde lasten 

programma (5)

 620.000  500.000  -  -  - 

Begrote baten programma (6)  -  -  -  -  - 

Werkelijke/beoogde baten 

programma (7)

 -  -  -  -  - 

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-

5-6+7)

 1.277.690  777.690  777.690  777.690  777.690 
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060225 Reserve opvang revolverend financieren

Verloop 2014 2015 2016 2017 2018

Saldo aanvang jaar (1)  385.800  2.331.045  2.331.045  2.331.045  2.331.045 

Begrote onttrekking (2)  -  -  -  -  - 

Begrote toevoeging (3)  1.945.245  -  -  -  - 

Doelstelling (in te realiseren 

maatschappelijke doelstellingen)

Bij het verstrekken van revolverende middelen zijn de risico’s van de te verstrekken leningen, 

deelnemingen en garanties onvoldoende concreet om de vorming van een voorziening te onder-

bouwen. Hiervoor is deze bestemmingreserve ingesteld, die wordt gevoed vanuit de budgetten 

van de verschillende programma’s en is dan ook bedoeld om mogelijke risico’s op te vangen. 

Ingesteld bij de Nota reserves en voorzieningen 2012. Wij willen meer gebruik te maken van het 

instrument revolverend financieren. Zuivere revolverende middelen worden verwerkt als balans-

mutaties en hebben geen invloed op hoogte van de lasten in de Begroting. Daarbij wordt primair 

gedacht aan leningen. Leningen moeten worden opgenomen als vorderingen als tot uitbeta-

lingen van revolverende middelen wordt overgegaan. Daarmee blijven ze nog steeds buiten de 

exploitatie. Wel van invloed op de exploitatie zijn de risico’s die worden gelopen en de beheers-

kosten die worden gemaakt. Daarvoor is budget vanuit de begroting nodig en dat kan het best 

worden gestort in een reserve of een voorziening, aangezien de revolverende projecten zich 

doorgaans niet binnen één jaar zullen afspelen. Op die wijze wordt er een basiskapitaal gevormd 

dat als het ware “beleend” wordt voor de revolverende projecten. Het bedrag aan uitstaande 

leningen kan dan ook groter zijn dan het in de exploitatie beschikbaar gestelde bedrag. Voor de 

korte termijn is de vorming van een reserve aan de orde en nog geen voorziening. 

Portefeuillehouder A. van der Tuuk 

Teamleider R. Kavsek

Programma Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

Product Product 10.2 Personeel en Organisatie

Toelichting Een voorwaarde voor het vormen van een voorziening is dat de risico’s en verplichtingen 

redelijkerwijs zijn in te schatten. Bij de controle op de jaarrekening ziet de accountant erop toe 

dat aan deze voorwaarde is voldaan als voorzieningen zijn opgenomen op de jaarrekening. 

Bij het verstrekken van revolverende middelen zijn de risico’s van de te verstrekken leningen, 

deelnemingen en garanties onvoldoende concreet om de vorming van een voorziening te onder-

bouwen. Hiervoor is deze bestemmingreserve ingesteld, die wordt gevoed vanuit de budgetten 

van de verschillende programma’s door minimaal 10% van uitgezette revolverende middelen te 

storten. Aan de hand van de concreet ingevulde portefeuille wordt vervolgens ingeschat welke 

risico’s er zijn. In overleg met de accountant stellen wij voor om op basis van de concrete projec-

ten en de risicobeoordeling daarvan, jaarlijks in de jaarrekening een voorziening op te nemen. 

De lasten van deze voorziening worden dan gedekt uit de gevormde bestemmingsreserve. Wij 

stellen voor om binnen de reserve geen middelen te oormerken.
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Verloop 2014 2015 2016 2017 2018

Mochten voorzieningen getroffen moeten worden wegens oninbaarheid o.i.d. dan moet de 

gehele reserve daarvoor aangesproken kunnen worden, voordat de risicoreserve aangesproken 

wordt. Er zijn nu stortingen gedaan voor: 

 - een lening van € 620.000,-- aan de Stichting Sensor Universe, een bedrag van € 110.800,-- 

zijnde 17,87% dekking; 

 - voor een lening van € 1.250.000,--aan de Stichting Incas, een bedrag van € 125.000,-- zijnde 

10% dekking;

 - voor een lening van € 150.000,-- aan de coöperatieve vereniging Noordelijk Lokaal 

Duurzaam Energie (NLD), een bedrag van 150.000,-- zijnde 100% dekking; 

voor een Zonnelening van € 1,2 miljoen een bedrag van € 1,2 miljoen zijnde 100% dekking; 

voor het vervolg op de Zonnelening van € 365.245,-- een bedrag van € 365.245,--. zijnde 

100% dekking;

 - voor een lening van € 2.800.000,-- aan Stichting INCAS3 (waarbij de bruglening van 

€ 1.500.000,-- is vervallen), een bedrag van € 280.000,--. zijnde 10% dekking;

 - voor de garantstelling van € 640.000,-- aan het Regionaal Sectorplan Vrijetijdssector Drenthe, 

een bedrag van € 100.000,--. zijnde 16% dekking;

Begrote lasten programma (4)  -  -  -  -  - 

Werkelijke/beoogde lasten 

programma (5)

 -  -  -  -  - 

Begrote baten programma (6)  -  -  -  -  - 

Werkelijke/beoogde baten 

programma (7)

 -  -  -  -  - 

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-

5-6+7)

 2.331.045  2.331.045  2.331.045  2.331.045  2.331.045 
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060226 Reserve financieringsfonds Drenthe

Verloop 2014 2015 2016 2017 2018

Saldo aanvang jaar (1)  17.000.000  4.000.000  -  -  - 

Begrote onttrekking (2)  13.000.000  4.000.000  -  -  - 

Begrote toevoeging (3)  -  -  -  -  - 

Doelstelling (in te realiseren 

maatschappelijke doelstellingen)

Op 19 december 2013 heeft Provinciale Staten besloten de Reserve financieringsfonds Drenthe 

in te stellen met als doel het Financieringsinstrumentarium Drenthe te ondersteunen.

Portefeuillehouder A. van der Tuuk 

Teamleider E. Bos

Programma Programma 9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt

Product Product 9.1. Versterken regionale innovatiekracht

Toelichting Het Financieringsinstrumentarium Drenthe is in 2014 uitgewerkt en in 2013 is in totaal is een 

bedrag € 17.000.000,-- in de reserve gestort. Hiervan is in 2014 een bedrag van € 13.000.000,-- 

onttrokken en overgemaakt naar het MKB fonds Drenthe. Een aparte reserve is noodzakelijk, 

want op deze manier blijven de middelen beschikbaar voor het MKB fonds Drenthe en worden 

deze niet gemengd met de middelen die al in de Reserve versterken economische structuur 

aanwezig zijn. Eind 2014 is nog een saldo van € 4 miljoen in de reserve aanwezig, dat wordt in 

2015 ingezet zodra in noordelijk verband duidelijkheid is over NOM-projects.

Begrote lasten programma (4)  13.000.000  4.000.000  -  -  - 

Werkelijke/beoogde lasten 

programma (5)

 13.000.000  4.000.000  -  -  - 

Begrote baten programma (6)  -  -  -  -  - 

Werkelijke/beoogde baten 

programma (7)

 -  -  -  -  - 

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-

5-6+7)

 4.000.000  -  -  -  - 
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060227 Reserve natuurbeleid

Verloop 2014 2015 2016 2017 2018

Saldo aanvang jaar (1)  20.898.542  20.898.542  20.898.542  20.898.542  20.898.542 

Onttrekking (2)  -  -  -  -  - 

Toevoeging (3)  -  -  -  -  - 

Doelstelling (in te realiseren 

maatschappelijke doelstellingen)

De doelstelling van deze reserve is de programmatische aanpak van het nieuwe natuurbeleid 

voor de onderdelen natuurbeheer, ontwikkelopgave nieuwe natuur en Programmatische Aanpak 

Stikstof mogelijk te maken. De reserve is ingesteld bij het vaststellen van de jaarrekening 2013.

Portefeuillehouder R.W. Munniksma

Teamleider F. Voogd

Programma Programma 6 Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem en Programma 7 Groen Drenthe: pMJP, 

Natuur, Landschap en Landbouw

Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP en deels 6.1 en 7.2

Toelichting In de meicirculaire 2013 is een integratieuitkering aan de provinciefonds uitkering toegevoegd 

voor Natuur. Deze integratie-uitkering was het gevolg van de aanvraag van rijksmiddelen voor 

4 grote natuurprojecten (icoonprojecten Bargerveen, Hunzedal, Reest en Drents-Friese Wold) 

alsmede voor projecten in het kader van de programmatische aanpak stikstof (PAS). Deze 

projecten moeten in de komende jaren worden uitgevoerd.

Begrote lasten programma (4) - - - - -

Werkelijke/beoogde lasten 

programma (5)

- - - - -

Begrote baten programma (6) - - - - -

Werkelijke/beoogde baten 

programma (7)

- - - - -

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-

5-6+7)

 20.898.542  20.898.542  20.898.542  20.898.542  20.898.542 
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072110 Voorziening spaarhypotheken

Verloop 2014 2015 2016 2017 2018

Saldo aanvang jaar (1)  2.636.156  2.736.156  2.836.156  2.936.156  3.036.156 

Premie-inleg (2)  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000 

Onttrekking (3)  -  -  -  -  - 

Toevoeging (4)  -  -  -  -  - 

Saldo einde jaar (1+2-3+4)  2.736.156  2.836.156  2.936.156  3.036.156  3.136.156 

Doelstelling (in te realiseren 

maatschappelijke doelstellingen)

Het veiligstellen van de door de provinciale medewerkers gespaarde bedragen ten behoeve van 

aflossing van hypothecaire geldleningen.

Portefeuillehouder H. Brink

Teamleider R. Kavsek

Programma Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

Product Product 10.2. Personeel en organisatie   

Toelichting De voorziening is in het leven geroepen om de gespaarde middelen van medewerkers met een 

spaarhypotheek te beheren. Per 1 januari 2007 is de hypotheekregeling opgeheven. Daardoor 

zal het aantal spaarhypotheken afnemen en op lange termijn ook de hoogte van de voorziening 

dalen. Voorlopig wordt ervan uitgegaan dat door premie-inleg het saldo de komende jaren nog 

zal toenemen. Door aflossing in verband met verkoop van woningen kan de voorziening in 

omvang afnemen, maar daar is geen rekening meegehouden omdat het effect hiervan niet in 

te schatten is. De stijging van het spaarsaldo heeft overigens voor de provincie geen gevolgen, 

omdat de voorziening gelijk is aan de schuldpositie. Meerjarig houden we daarom voorlopig 

rekening met een jaarlijkse stijging van het spaarsaldo van € 100.000,--.



166 Reserves  en voorz ien ingen

083173 Voorziening groot onderhoud provinciehuis

Verloop 2014 2015 2016 2017 2018

Saldo aanvang jaar (1)  893.581  481.209  288.635  489.739  700.298 

Onttrekking (2)  680.643  591.324  197.646  188.191  337.071 

Toevoeging (3)  268.271  398.750  398.750  398.750  398.750 

Saldo einde jaar (1-2+3)  481.209  288.635  489.739  700.298  761.977 

Doelstelling (in te realiseren 

maatschappelijke doelstellingen)

Voor nu en in de toekomst op een planmatige wijze werken aan een verantwoorde staat van 

bouwkundig en technisch onderhoud van het provinciehuis (alsook de bestrating en omheining) 

en daartoe de financiële middelen beschikbaar hebben.

Portefeuillehouder A. van der Tuuk 

Teamleider H.J. Schimmel

Programma Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

Product Product 10.3. ICT en facilitaire zaken 

Toelichting De vermeerderingen aan deze voorziening zijn vastgesteld op basis van een inschatting op het 

meerjarig onderhoudsplan voor de periode 2012-2022 zoals deze in de VJN 2011 is opgenomen. 

Op basis van het vernieuwde gebouwcomplex is door een extern bureau een onderhouds-

planning opgesteld voor 25 jaren (waarvan de laatste 15 jaar voorlopig zijn). In 2010 is het 

planmatige onderhoud vanwege de revitalisering van het provinciehuis deels opgenomen 

binnen het Programma Provinciehuis van Morgen. In 2011 is ook het overige (geplande) deel 

van het planmatig onderhoud uitgevoerd. De voorziening op basis van 25 jaar is ingesteld om 

fluctuatie in de jaarlijkse (groot) onderhoudskosten te voorkomen. Omdat in 2014, 2022, 2027 

en 2032 een aantal investeringsbudgetten beschikbaar komt, zijn deze in mindering gebracht op 

de jaarlijkse dotatie en kan de jaarlijks dotatie worden beschouwd voor een periode van 25 jaar 

op € 398.750,-- per jaar.

In 2014 en de komende jaren is alleen dagelijks onderhoud van toepassing. Omdat het gebouw 

een geheel gerenoveerd gebouw betreft zijn planmatige onderhoudskosten (nog) beperkt aan 

de orde de komende jaren.

Begrote lasten voorziening (4)  680.643  591.324  197.646  188.191  337.071 

Werkelijke/beoogde lasten 

voorziening (5)

 680.643  591.324  197.646  188.191  337.071 

Begrote baten voorziening (6)  268.271  398.750  398.750  398.750  398.750 

Werkelijke/beoogde baten voorzie-

ning (7)

 268.271  398.750  398.750  398.750  398.750 

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-

5-6+7)

 481.209  288.635  489.739  700.298  761.977 
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083177 Voorziening groot onderhoud Drents Museum

Verloop 2014 2015 2016 2017 2018

Saldo aanvang jaar (1)  207.886  301.870  346.923  319.769  127.204 

Onttrekking (2)  170.691  119.947  192.154  357.565  104.196 

Toevoeging (3)  264.675  165.000  165.000  165.000  165.000 

Saldo einde jaar (1-2+3)  301.870  346.923  319.769  127.204  188.008 

Doelstelling (in te realiseren 

maatschappelijke doelstellingen)

Voor nu en in de toekomst op een planmatige wijze werken aan een verantwoorde staat van 

bouwkundig en technisch onderhoud van het Drents Museum en daartoe de financiële middelen 

beschikbaar hebben.

Portefeuillehouder A. van der Tuuk 

Teamleider H.J. Schimmel

Programma Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

Product Product 10.3. ICT en facilitaire zaken 

Toelichting Evenals bij het provinciehuis wordt bij het Drents Museum sinds 2002 gewerkt met een 

meerjaren-onderhoudsplan voor de gebouwen van het Drents Museum. De planning beslaat 

een periode van 25 jaar (waarvan de laatste 15 jaar voorlopig zijn). De vermeerderingen 

aan deze voorziening zijn vastgesteld op basis van een inschatting van het meerjarig onder-

houdsplan voor de periode 2012-2022, zoals dit in de VJN 2011 is opgenomen. De nieuwe 

onderhoudsplanning voor de jaren 2012-2022 op basis van het vernieuwde gebouwcomplex is 

door een extern bureau opgesteld. Het reguliere bedrag voor toevoeging aan de voorziening is 

vastgesteld op € 165.000,--. Vanwege de uitbreiding en verbouwing van het Drents Museum 

in 2011 zijn (achterstallige) werkzaamheden gelijktijdig met de verbouwingswerkzaamheden 

uitgevoerd. De voorziening op basis van 10 jaar is ingesteld om fluctuatie in de jaarlijkse (groot) 

onderhoudskosten te voorkomen de eerstvolgende 10 jaar.

Na 2022 zal een substantiële verhoging van planmatige onderhoudskosten aan de orde zijn, 

omdat er voor het Drents Museum geen sprake is van vrijvallende investeringen in de berekende 

onderhoudsperiode van 25 jaar. Voor als nog wordt dan uitgegaan van een jaarlijks benodigde 

storting van € 354.132 per jaar. In 2015 en de komende wordt er beperkt planmatig onderhoud 

uitgevoerd. Omdat het oude gebouw deels is gerenoveerd en de aanbouw een volledige nieuw-

bouw betreft zijn planmatige onderhoudskosten (nog) niet/weinig aan de orde de komende 

jaren.

Begrote lasten voorziening (4)  170.691  119.947  192.154  357.565  104.196 

Werkelijke/beoogde lasten 

voorziening (5)

 170.691  119.947  192.154  357.565  104.196 

Begrote baten voorziening (6)  264.675  165.000  165.000  165.000  165.000 

Werkelijke/beoogde baten voorzie-

ning (7)

 264.675  165.000  165.000  165.000  165.000 

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-

5-6+7)

 301.870  346.923  319.769  127.204  188.008 
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083180 Voorziening op vordering op verkoop Vennootschap B.V.

Verloop 2014 2015 2016 2017 2018

Saldo aanvang jaar (1)  10.082.285  10.082.285  10.082.285  10.082.285  10.082.285 

Begrote onttrekking (2)  -  -  -  -  - 

Begrote toevoeging (3)  -  -  -  -  - 

Saldo einde jaar (1-2+3)  10.082.285  10.082.285  10.082.285  10.082.285  10.082.285 

Doelstelling (in te realiseren 

maatschappelijke doelstellingen)

Afdekking risico van nog af te wikkelen verplichtingen die voor rekening komen van de 

“vendors” van de aandelen Essent Holding N.V. aan RWE AG.

Portefeuillehouder A. van der Tuuk 

Teamleider R. Kavsek

Programma Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

Product P-6.0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Toelichting Deze voorziening is ingesteld na verkoop van Essent. Met RWE is overeengekomen dat de 

aandeelhouders een voorziening treffen ten laste van de verkoopopbrengst Essent. Het is 

mogelijk dat dan een gedeelte alsnog wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, afhankelijk 

van het beroep dat op de voorziening moet worden gedaan vanwege nog af te wikkelen zaken. 

Indien alsnog tot uitkering wordt overgegaan, dan zal op dat moment de opbrengst in de 

begroting worden opgenomen. Begin 2011 is sprake geweest van vrijval van een bedrag van 

€ 8.166.159,--. Bij wijze van interim-dividend is door de Verkoop Vennootschap BV een deel 

van de geblokkeerde gelden in het general escrow-fonds vrijgegeven. Vooralsnog is van verdere 

vrijval geen sprake.

Begrote lasten voorziening (4)  -  -  -  -  - 

Beoogde/werkelijke lasten 

voorziening (5)

 -  -  -  -  - 

Begrote baten voorziening (6)  -  -  -  -  - 

Beoogde/werkelijke baten voorzie-

ning (7)

 -  -  -  -  - 

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-

5-6+7)

 10.082.285  10.082.285  10.082.285  10.082.285  10.082.285 
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083181 Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa)

Verloop 2014 2015 2016 2017 2018

Saldo aanvang jaar (1)  8.239.905  8.219.905  8.159.905  8.099.905  8.039.905 

Onttrekking (2)  310.000  350.000  350.000  350.000  350.000 

Toevoeging (3)  290.000  290.000  290.000  290.000  180.000 

Saldo einde jaar (1-2+3)  8.219.905  8.159.905  8.099.905  8.039.905  7.869.905 

Doelstelling (in te realiseren 

maatschappelijke doelstellingen)

De provincie is voor pensioenen van (ex-)gedeputeerden eigen risicodrager. Deze pensioenen 

zijn niet ondergebracht bij het ABP of een pensioenverzekeringsmaatschappij. De voorziening 

is ingesteld om ervoor te zorgen dat de opgebouwde pensioenrechten van (ex-)gedeputeerden 

ook daadwerkelijk kunnen worden betaald door de provincie.

Portefeuillehouder H. Brink

Teamleider R. Kavsek

Programma Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

Product Product 10.2. Personeel en organisatie   

Toelichting De ingehouden pensioenpremies van de huidige gedeputeerden alsmede het werkgevers-

deel pensioenpremie voor huidige gedeputeerden worden gestort in de voorziening. Aan de 

voorziening worden de daadwerkelijk betaalde pensioenen onttrokken. In 2012 is de voorzie-

ning op peil gebracht (2e bestuursrapportage). Het werkgeversdeel in de pensioenpremie wordt 

begroot op de kostenplaats Oud GS en de totale pensioenpremies van gedeputeerden worden 

begroot als storting in de voorziening. Betaalde pensioenen worden rechtstreeks ten laste van 

de voorziening gebracht. Vanaf 2012 worden wachtgeld betalingen niet meer ten laste van de 

voorziening gebracht. Vanaf 2013 vindt een jaarlijkse rentetoevoeging van € 200.000,-- plaats 

en daarnaast een verwachte premiestorting van € 90.000,--.

Begrote lasten voorziening (4)  310.000  350.000  350.000  350.000  350.000 

Werkelijke/beoogde lasten 

voorziening (5)

 310.000  350.000  350.000  350.000  350.000 

Begrote baten voorziening (6)  290.000  290.000  290.000  290.000  180.000 

Werkelijke/beoogde baten voorzie-

ning (7)

 290.000  290.000  290.000  290.000  180.000 

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-

5-6+7)

 8.219.905  8.159.905  8.099.905  8.039.905  7.869.905 
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083182 Voorziening groot onderhoud Depot Drents Museum

Verloop 2014 2015 2016 2017 2018

Saldo aanvang jaar (1)  36.341  49.307  54.240  65.483  78.366 

Onttrekking (2)  1.077  9.110  2.800  1.160  1.189 

Toevoeging (3)  14.043  14.043  14.043  14.043  14.043 

Saldo einde jaar (1-2+3)  49.307  54.240  65.483  78.366  91.220 

Doelstelling (in te realiseren 

maatschappelijke doelstellingen)

Voor nu en in de toekomst op een planmatige wijze werken aan een verantwoorde staat van 

bouwkundig en technisch onderhoud van het Depot Drents Museum en daartoe de financiële 

middelen beschikbaar hebben.

Portefeuillehouder A. van der Tuuk 

Teamleider H.J. Schimmel

Programma Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

Product Product 10.3. ICT en facilitaire zaken 

Toelichting Net als voor het provinciehuis en Drents Museum is op basis van een meerjaren-onderhouds-

plan voor de gebouwen van het Depot Drents Museum in 2011 een voorziening aangemaakt. 

De planning beslaat een periode van 25 jaar. De vermeerderingen aan deze voorziening zijn 

vastgesteld op basis van een inschatting op het meerjarig onderhoudsplan voor de periode 

2012-2036 zoals die in de 1e Bestuursrapportage 2011 opgenomen zijn. Het reguliere bedrag 

voor toevoeging aan de voorziening was vastgesteld op € 53.590,--. De voorziening is ingesteld 

om fluctuatie in de jaarlijkse (groot) onderhoudskosten te voorkomen. Omdat in 2026 een 

investeringsbudget beschikbaar komt t.b.v. de installaties van het depot, is deze in mindering 

gebracht op de jaarlijkse dotatie en kan de jaarlijks dotatie worden verlaagd naar € 14.043,-- 

per jaar.

In 2015 en de komende jaren is alleen dagelijks onderhoud van toepassing. Omdat het gebouw 

een nieuw gebouw betreft zijn planmatige onderhoudskosten (nog) maar beperkt aan de orde.

Begrote lasten voorziening (4)  1.077  9.110  2.800  1.160  1.189 

Werkelijke/beoogde lasten 

voorziening (5)

 1.077  9.110  2.800  1.160  1.189 

Begrote baten voorziening (6)  14.043  14.043  14.043  14.043  14.043 

Werkelijke/beoogde baten voorzie-

ning (7)

 14.043  14.043  14.043  14.043  14.043 

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-

5-6+7)

 49.307  54.240  65.483  78.366  91.220 
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083183 Voorziening financieel risico IAP Drenthe

Verloop 2014 2015 2016 2017 2018

Saldo aanvang jaar (1)  695.516  695.516  695.516  695.516  695.516 

Onttrekking (2)  -  -  -  -  - 

Toevoeging (3)  -  -  -  -  - 

Saldo einde jaar (1-2+3)  695.516  695.516  695.516  695.516  695.516 

Doelstelling (in te realiseren 

maatschappelijke doelstellingen)

Afdekking risico van nog af te wikkelen claim n.a.v. een audit bij het SNN over het Innovatieve 

Actieprogramma Drenthe 2008-2010, waarbij een deel van de subsidiabele kosten is afgekeurd.

Portefeuillehouder A. van der Tuuk 

Teamleider E. Bos

Programma Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

Product P-6.0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Toelichting Deze voorziening is ingesteld omdat na een audit bij het SNN bij het Innovatieve Actie-

programma Drenthe 2008-2010 een deel van de subsidiabele kosten is afgekeurd. Het risico 

hiervoor ligt bij de provincie. De definitieve correctie door SNN moet nog plaatsvinden. In 

afwachting hiervan is deze voorziening van € 1.088.000,-- ten laste van het Innovatieve Actie-

programma Drenthe gemaakt. In 2013 zijn werkzaamheden uitgevoerd die hebben geresul-

teerd in een aangepaste einddeclaratie, waardoor een deel van de voorziening daadwerkelijk 

aangesproken is. In totaal is toen een bedrag van € 392.000,-- ten laste van de voorziening 

gebracht. Ondanks dat wij staan voor de huidige einddeclaratie en deze ook definitief hebben 

ingediend bij het SNN loopt de provincie volgens ons het risico dat SNN dan wel de rijksaudit 

autoriteit toch niet akkoord gaat met het volledige subsidiabel zijn van de einddeclaratie. 

Voorzichtigheidshalve handhaven wij daarom nu de voorziening om later niet alsnog opnieuw 

een verlies te moeten nemen. Zodra de einddeclaratie door het SNN is vastgesteld, dat zal naar 

verwachting begin 2015 gebeuren, zal het saldo van de voorziening ten gunste van de Reserve 

versterking economische structuur komen.

Begrote lasten voorziening (4)  -  -  -  -  - 

Beoogde/werkelijke lasten 

voorziening (5)

 -  -  -  -  - 

Begrote baten voorziening (6)  -  -  -  -  - 

Beoogde/werkelijke baten voorzie-

ning (7)

 -  -  -  -  - 

Saldo einde jaar (8=1-2+3+4-

5-6+7)

 695.516  695.516  695.516  695.516  695.516 
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II.1 Overzicht van laten ene baten,  
tevens Meerjarenraming 2015-2018

Programma 2013 

Rekening

2014 

Begroting

2015 

Begroting

2016 

Begroting

2017 

Begroting

2018 

Begroting

Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur

Lasten 2.851.364 3.536.919 3.433.657 2.811.919 2.811.919 2.811.919

Baten -8.720 -19.640 -19.640 -19.640 -19.640 -19.640

Totaal programma 2.842.645 3.517.279 3.414.017 2.792.279 2.792.279 2.792.279

Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit

Lasten 56.265.311 64.390.043 64.127.718 56.300.568 58.172.519 57.610.699

Baten -37.053.548 -34.037.747 -31.881.525 -32.315.623 -32.631.251 -32.631.251

Totaal programma 19.211.762 30.352.296 32.246.193 23.984.945 25.541.268 24.979.448

Programma 3. Vitaal Drenthe: RSP

Lasten 24.745.342 21.707.485 33.091.112 25.611.934 24.483.181 17.385.483

Baten -12.775.618 0 0 -5.900.000 -5.900.000 -5.900.000

Totaal programma 11.969.724 21.707.485 33.091.112 19.711.934 18.583.181 11.485.483

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

Lasten 69.462.748 58.685.185 19.834.375 18.596.325 17.578.087 17.808.263

Baten -42.589.032 -40.731.898 -1.412.507 -1.323.152 -1.349.615 -1.376.607

Totaal programma 26.873.716 17.953.287 18.421.868 17.273.173 16.228.472 16.431.656

Programma 5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling

Lasten 3.275.608 2.639.861 4.451.384 1.269.684 1.269.684 1.269.684

Baten -250.350 -7.825 0 0 0 0

Totaal programma 3.025.258 2.632.036 4.451.384 1.269.684 1.269.684 1.269.684

Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem

Lasten 4.701.430 15.532.090 10.194.765 4.869.999 4.873.383 4.876.839

Baten -1.128.902 -7.168.978 -4.263.845 -1.186.345 -1.186.345 -1.186.345

Totaal programma 3.572.528 8.363.112 5.930.920 3.683.654 3.687.038 3.690.494

Programma 7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en Landbouw

Lasten 31.874.421 57.688.144 45.977.805 68.418.610 59.956.838 46.400.603

Baten -1.930.584 -10.951.656 -11.877.623 -8.917.932 -3.557.931 -23.000

Totaal programma 29.943.837 46.736.488 34.100.182 59.500.678 56.398.907 46.377.603

Programma 8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie

Lasten 18.539.101 2.368.447 2.450.000 0 0 0

Baten -846.873 -365.245 0 0 0 0

Totaal programma 17.692.228 2.003.202 2.450.000 0 0 0

Programma 9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt

Lasten 7.444.644 25.213.434 15.439.822 10.833.122 10.333.122 10.333.122

Baten -5.893.130 -67.200 -32.200 -32.200 -32.200 -32.200

Totaal programma 1.551.514 25.146.234 15.407.622 10.800.922 10.300.922 10.300.922

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering

Totaal lasten exclusief reserve mutaties 50.843.656 48.208.786 49.921.776 50.125.510 53.112.007 54.017.637

Totaal baten exclusief reserve mutaties -159.247.707 -159.512.027 -145.102.524 -169.535.826 -170.947.963 -158.464.365

Totaal programma exclusief reserve mutaties -108.404.051 -111.303.241 -95.180.748 -119.410.316 -117.835.956 -104.446.728
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Programma 2013 

Rekening

2014 

Begroting

2015 

Begroting

2016 

Begroting

2017 

Begroting

2018 

Begroting

Alle programma lasten exclusief reserve mutaties 270.003.625 299.970.394 248.922.414 238.837.671 232.590.740 212.514.249

Alle programma baten exclusief reserve mutaties -261.724.464 -252.862.216 -194.589.864 -219.230.718 -215.624.945 -199.633.408

Exploitatiesaldo vóór toevoeging c.q. onttrekking 

aan reserves

8.279.161 47.108.178 54.332.550 19.606.953 16.965.795 12.880.841

Product 10.4. Reserve mutaties, toevoegingen 92.648.613 18.652.037 2.101.704 1.749.079 4.613.617 217.083

Product 10.4. Reserve mutaties, onttrekkingen -105.688.014 -65.760.215 -56.434.254 -21.356.032 -21.579.412 -13.097.924

Saldo mutaties reserves -13.039.402 -47.108.178 -54.332.550 -19.606.953 -16.965.795 -12.880.841

Resultaat exploitatiesaldo na toevoeging aan c.q. 

onttrekking aan reserves

-4.760.240 0 0 0 0 0

Saldo programma’s
Programma 2013 

Rekening

2014 

Begroting

2015 

Begroting

2016 

Begroting

2017 

Begroting

2018 

Begroting

Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur 2.842.645 3.517.279 3.414.017 2.792.279 2.792.279 2.792.279

Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit 19.211.762 30.352.296 32.246.193 23.984.945 25.541.268 24.979.448

Programma 3. Vitaal Drenthe: RSP 11.969.724 21.707.485 33.091.112 19.711.934 18.583.181 11.485.483

Programma 4. Vitaal Drenthe: Welzijn, jeugdzorg, 

onderwijs en sport en cultuur

26.873.716 17.953.287 18.421.868 17.273.173 16.228.472 16.431.656

Programma 5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwik-

keling

3.025.258 2.632.036 4.451.384 1.269.684 1.269.684 1.269.684

Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en 

Bodem

3.572.528 8.363.112 5.930.920 3.683.654 3.687.038 3.690.494

Programma 7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en 

landschap en Landbouw

29.943.837 46.736.488 34.100.182 59.500.678 56.398.907 46.377.603

Programma 8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie 17.692.228 2.003.202 2.450.000 0 0 0

Programma 9. Innovatief Drenthe: Economische 

zaken en arbeidsmarkt

1.551.514 25.146.234 15.407.622 10.800.922 10.300.922 10.300.922

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering -108.404.051 -111.303.241 -95.180.748 -119.410.316 -117.835.956 -104.446.728

Saldo voor bestemming 8.279.161 47.108.178 54.332.550 19.606.953 16.965.795 12.880.841

Product 10.4. Reserve mutaties, toevoegingen 92.648.613 18.652.037 2.101.704 1.749.079 4.613.617 217.083

Product 10.4. Reserve mutaties, onttrekkingen -105.688.014 -65.760.215 -56.434.254 -21.356.032 -21.579.412 -13.097.924

Saldo mutaties reserves -13.039.402 -47.108.178 -54.332.550 -19.606.953 -16.965.795 -12.880.841

Resultaat exploitatiesaldo na toevoeging aan c.q. 

onttrekking aan reserves

-4.760.240 0 0 0 0 0
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II.2 Verklaring algemene verschillen

De bedragen opgenomen in het overzicht van baten en lasten, tevens meerjarenraming 
2015-2018, geven in sommige gevallen aanmerkelijke verschillen te zien. Hiervoor is een aantal 
oorzaken aan te wijzen, waarvan we hier de voornaamste noemen.

 ▪ Bepaalde begrotingsjaren bevatten incidentele uitgaven.
 ▪ Met name in de sfeer van de specifieke uitkeringen komt het voor, dat programma’s aflopen; 

in de regel levert dat zowel aan de kant van de lasten als aan de kant van de baten verschillen 
tussen jaren op.

 ▪ Elk jaar worden de boekwaarden van de financieel nog niet afgesloten investeringen geactu-
aliseerd. Door nieuwe inschattingen van wanneer kredieten daadwerkelijk kunnen worden 
afgesloten, samen eventuele gewijzigde uitgangspunten, in casu de te hanteren rentepercen-
tages en afschrijvingstermijnen, leidt dit tot geactualiseerde kapitaallasten van deze investe-
ringen.

 ▪ In de Meerjarenraming 2015-2018 zijn de besluiten verwerkt die zijn genomen naar aanlei-
ding van de 1e Financiële actualisatie 2014, de 2e bestuursrapportage 2014 en het financieel 
perspectief dat bij de begroting 2015 is opgesteld. De kolom begroting 2014 is bijgewerkt t/m 
1e Financiële actualisatie 2014, die 24 september 2014 door Provinciale Staten is vastgesteld. 
In de Nota van aanbieding bij de Begroting 2015 worden de financiële aanpassingen nader 
toegelicht.

Een toelichting op de verschillen tussen de dienstjaren 2014 en 2015 is gegeven in het program-
maplan, bij de betreffende programma’s. Waar de financiële totaaloverzichten voor de program-
ma’s substantiële verschillen (afwijkingen groter dan € 50.000,--) tussen de jaren 2014 en 2015 
laten zien, wordt hiervoor een toelichting gegeven. Wij verwijzen naar de toelichting per 
programma.
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II.3 Incidentele lasten en baten

In de Meerjarenraming 2015-2018 zijn incidentele lasten en baten opgenomen. Onder inciden-
tele lasten en baten worden in elk geval verstaan de in de jaren 2015, 2016 en 2017 geraamde 
lasten en baten. Hieronder zijn ook begrepen de eenmalige lasten die worden gedekt door 
bijdragen van derden (veelal de rijksoverheid) en de lasten die worden gedekt door een bijdrage 
van reserves. De Notitie incidentele en structurele baten en lasten van de Commissie BBV is 
hierbij als leidraad genomen, omdat het BBV geen scherpe definitief geeft wat incidenteel of 
structureel is. De volgende vier verduidelijkingen zijn bij het samenstellen gehanteerd:
1. Indien bestaand structureel beleid, niet zijnde een tijdelijke geldstroom, binnen de termijn 

van drie jaar een wijziging ondergaat dan worden de daarmee samenhangende lasten of baten 
in het begrotingsjaar niet als incidenteel aangemerkt. Bijvoorbeeld als in het kader van de 
bezuinigingen besloten is in jaar t+3 geen subsidies meer te verstrekken; de daarmee samen-
hangende lasten worden in t+2, t+1 en t nog als structureel beschouwd.

2. Na afloop van een begrotingsjaar zullen bij het opmaken van de jaarrekening altijd wel enige 
(relevante) verschillen tussen de werkelijkheid en de begroting blijken. Budgetverschillen op 
activiteiten inzake structureel bestaand beleid blijven naar hun aard “structureel”. 

3. Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves worden als incidenteel beschouwd, tenzij 
het gaat om reguliere onttrekkingen aan financieringsreserves c.q. dekkingsreserves (kapitaal-
lasten) of om onttrekkingen uit een daartoe toereikende (bestemmings-) reserve gedurende 
een periode van minimaal 3 jaar met als doel het dekken van structurele lasten. Binnen de 
provincie Drenthe zijn daarom de kapitaallasten die een relatie hebben met de Reserve 
Investeringen verkeer en vervoer en de reserve mutaties zelf als structureel aangemerkt.

4. Meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid vastligt vanwege een PS-besluit en/
of een toekenningsbesluit klasseren als incidentele baten en lasten, ook als de geldstroom 
(nog) langer is dan 3 jaar.

De overzichten van de eenmalige lasten en baten zien er als volgt uit.

LASTEN

Programma Omschrijving 2015 2016 2017 2018

Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur

Visievorming Midden-bestuur 10.000 0 0 0

RUD projectkosten 496.738 0 0 0

Kwaliteit van dienstverlening 115.000 0 0 0

Totaal incidenteel 621.738 0 0 0

Totaal structureel 2.811.919 2.811.919 2.811.919 2.811.919

Totale lasten programma 3.433.657 2.811.919 2.811.919 2.811.919

Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit

Aanleg Meppelerdiepschutsluis 0 0 0 0

Onderhoud en verbeteringswerken N34 5.750.000 0 0 0

Intensivering uitvoering fietsnota 200.000 200.000 0 0

Intensivering m.b.t. fietspaden 500.000 0 0 0

Vaarwegverbinding Erica - Ter Apel 1.535.000 0 0 0

Onderhoud Vaarwegen, aandeel uit reserve 1.190.000 940.000 340.000 340.000

Totaal incidenteel 9.175.000 1.140.000 340.000 340.000

Totaal structureel 54.952.718 55.160.568 57.832.519 57.270.699

Totale lasten programma 64.127.718 56.300.568 58.172.519 57.610.699
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Programma Omschrijving 2015 2016 2017 2018

Programma 3. Vitaal Drenthe: RSP

RSP-Gebiedsopgave 1 Bereikbaarheid- Assen- FlorijnAs. 0 0 0 0

RSP-Gebiedsopgave 2A: Bereikbaarheid- Emmen-Centrum. 4.900.000 5.500.000 6.916.000 0

RSP-Gebiedsopgave 2B: Integrale gebiedontwikkeling 

Atalanta (excl. Bereikbaarheid).

9.666.000 6.900.000 0 0

RSP-Gebiedsopgave 3 RSP-Coevorden. 11.325.112 5.711.934 9.567.181 8.370.483

RSP-Gebiedsopgave 4 Verbetering spoorlijn Emmen-Zwolle 

(buiten Coevorden).

0 2.500.000 3.000.000 4.215.000

Ruimtelijk Economisch Programma (REP). 7.200.000 5.000.000 5.000.000 4.800.000

Totaal incidenteel 33.091.112 25.611.934 24.483.181 17.385.483

Totaal structureel 0 0 0 0

Totale lasten programma 33.091.112 25.611.934 24.483.181 17.385.483

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

Transitiekosten sociaal domein 239.124 0 0 0

Onderwijs 0 0 0 0

Invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg 0 0 0 0

Drenthe beweegt 200.000 200.000 0 0

Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid 1.145.000 725.000 0 0

UNESCO traject 62.500 62.500 0 0

Subsidie Visie, Erfgoed en Ruimte (VER) Herbestemming 0 0 0 0

Wetenschappelijke steunfunctie Bibliotheekwerk (WSF) 115300 0 0 0

Totaal incidenteel 1.761.924 987.500 0 0

Totaal structureel 18.072.451 17.608.825 17.578.087 17.808.263

Totale lasten programma 19.834.375 18.596.325 17.578.087 17.808.263

Programma 5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling

Bijdrage in kosten Regiovisie Groningen - Assen 2030 1.000.000 0 0 0

Duurzame krimpregeling 1.200.000 0 0 0

Uitgaven ISV III, leefomgeving 450.000 0 0 0

Totaal incidenteel 2.650.000 0 0 0

Totaal structureel 1.801.384 1.269.684 1.269.684 1.269.684

Totale lasten programma 4.451.384 1.269.684 1.269.684 1.269.684

Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem

Uitvoeringsprogramma externe veiligheid 0 0 0 0

Uitgaven ISV III, geluidsbeleid 0 0 0 0

Kosten uitvoering bodemsaneringsprogramma (6.2) 4.668.079 0 0 0

Kosten monitoring voormalige stortplaatsen 75.000 0 0 0

Kosten bedrijvenregeling 250.000 250.000 250.000 250.000

Uitgaven ISV III, bodemsanering 0 0 0 0

Totaal incidenteel 4.993.079 250.000 250.000 250.000

Totaal structureel 5.201.686 4.619.999 4.623.383 4.626.839

Totale lasten programma 10.194.765 4.869.999 4.873.383 4.876.839

Programma 7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en Landbouw

Akkerranden beheer 77.000 267.000 267.000 0

Kosten landelijk meetnet Flora 23.000 23.000 23.000 23.000

Ontwikkelopgaven verwerving en inrichting 2.000.000 0 0 0

Uitfinanciering ILG verplichtingen overig Natuur 9.518.432 3.008.598 0 0

Totaal incidenteel 11.618.432 3.298.598 290.000 23.000

Totaal structureel 34.359.373 65.120.012 59.666.838 46.377.603

Totale lasten programma 45.977.805 68.418.610 59.956.838 46.400.603
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Programma Omschrijving 2015 2016 2017 2018

Programma 8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie

Totaal incidenteel 0 0 0 0

Totaal structureel 2.450.000 0 0 0

Totale lasten programma 2.450.000 0 0 0

Programma 9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt

Bijdragen in projecten Cofinancieringsreserve Europa 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000

Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en 

arbeidsmarkt

500.000 500.000 0 0

Projectenbureau Drenthe 500.000 0 0 0

Risicofinanciering MKB 4.000.000 0 0 0

Totaal incidenteel 8.100.000 3.600.000 3.100.000 3.100.000

Totaal structureel 7.339.822 7.233.122 7.233.122 7.233.122

Totale lasten programma 15.439.822 10.833.122 10.333.122 10.333.122

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering, zonder reserve mutaties

Stelpost te realiseren ombuigingen 0 -3.777.837 -2.600.759 -1.785.436

Vrije bestedingsruimte 0 5.382.600 6.795.100 6.795.100

Organisatie ontwikkeling 500.000 0 0 0

Kwaliteitsimpuls 500.000 500.000 500.000 500.000

Totaal incidenteel 1.000.000 2.104.763 4.694.341 5.509.664

Totaal structureel 48.921.776 48.020.747 48.417.666 48.507.973

Totale lasten programma, zonder reserve mutaties 49.921.776 50.125.510 53.112.007 54.017.637

Totale lasten alle programma’s zonder reserve mutaties 248.922.414 238.837.671 232.590.740 212.514.249

Waarvan incidenteel 73.011.285 36.992.795 33.157.522 26.608.147

Waarvan structureel 175.911.129 201.844.876 199.433.218 185.906.102

Product 10.4. Reserve mutaties

Bijdrage aan de reserve voor algemene doeleinden 0 0 0 0

Bijdrage aan reserve vaarweg Meppel de Punt 0 0 0 0

Bijdrage aan saldireserve 60.876 0 0 0

Bijdrage aan reserve Investeringen Verkeer en Vervoer 1.040.828 0 0 0

Bijdrage aan reserve provinciaal aandeel ILG 0 254.325 3.262.623 0

Bijdrage aan RSP reserve 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0

Bijdrage aan Financieringsreserve 0 0 0 0

Bijdrage aan Reserve opvang revolverend financieren 0 0 0 0

Inflatiecorrectie RSP (IBOI) 0 494.754 350.994 217.083

Totaal reserve mutaties lasten 2.101.704 1.749.079 4.613.617 217.083

Totaal lasten generaal inclusief reserve mutaties 251.024.118 240.586.750 237.204.357 212.731.332

BATEN

Programma Omschrijving 2015 2016 2017 2018

Programma 1. Samenwerkend Drenthe: Bestuur

Totaal incidenteel 0 0 0 0

Totaal structureel -19.640 -19.640 -19.640 -19.640

Totale baten programma -19.640 -19.640 -19.640 -19.640

Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit

Totaal incidenteel 0 0 0 0

Totaal structureel -31.881.525 -32.315.623 -32.631.251 -32.631.251

Totale baten programma -31.881.525 -32.315.623 -32.631.251 -32.631.251
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Programma Omschrijving 2015 2016 2017 2018

Programma 3. Vitaal Drenthe: RSP

RSP-Gebiedsopgave 3 RSP-Coevorden. 0 -5.900.000 -5.900.000 -5.900.000

Totaal incidenteel 0 -5.900.000 -5.900.000 -5.900.000

Totaal structureel 0 0 0 0

Totale baten programma 0 -5.900.000 -5.900.000 -5.900.000

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

Bijdrage provincie Groningen WSF-taken -115.300 0 0 0

Totaal incidenteel -115.300 0 0 0

Totaal structureel -1.297.207 -1.323.152 -1.349.615 -1.376.607

Totale baten programma -1.412.507 -1.323.152 -1.349.615 -1.376.607

Programma 5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling

Totaal incidenteel 0 0 0 0

Totaal structureel 0 0 0 0

Totale baten programma 0 0 0 0

Programma 6. Groen Drenthe: Water, Milieu en Bodem

Ontvangsten van derden ivm bodemsanering -1.075.000 0 0 0

Bijdragen gemeenten in kosten bodemsaneringen -1.402.500 0 0 0

Bijdragen Rijk in kosten bodemsaneringen -600.000 0 0 0

Convenant bodemsanering bedrijventerrein -250.000 -250.000 -250.000 -250.000

Totaal incidenteel -3.327.500 -250.000 -250.000 -250.000

Totaal structureel -936.345 -936.345 -936.345 -936.345

Totale baten programma -4.263.845 -1.186.345 -1.186.345 -1.186.345

Programma 7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en Landbouw

Opbrengst grond voor grondprincipe -3.529.623 -3.529.624 -3.529.623 0

Bijdrage Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu -23.000 -23.000 -23.000 -23.000

Opbrengst verkoop grond en gebouwen -6.383.788 0 0 0

Totaal incidenteel -9.936.411 -3.552.624 -3.552.623 -23.000

Totaal structureel -1.941.212 -5.365.308 -5.308 0

Totale baten programma -11.877.623 -8.917.932 -3.557.931 -23.000

Programma 8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie

Totaal incidenteel 0 0 0 0

Totaal structureel 0 0 0 0

Totale baten programma 0 0 0 0

Programma 9. Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt

Totaal incidenteel 0 0 0 0

Totaal structureel -32.200 -32.200 -32.200 -32.200

Totale baten programma -32.200 -32.200 -32.200 -32.200

Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering, zonder reserve mutaties

Decentralisatie-uitkering bodemsanering 0 0 0 0

Decentralisatie-uitkering monumentenzorg -494.185 -494.185 -494.185 -494.185

Decentralisatie-uitkering ISV 0 0 0 0

Decentralisatie-uitkering externe veiligheid 0 0 0 0

Decentralisatie-uitkering RSP (extrapolatie) -2.591.139 -2.591.139 -2.591.139 -2.591.139

Decentralisatie uitkering herstructurering bedrijventerreinen 0 0 0 0

Luchthavens 2011-2014 0 0 0 0

Decentralisatie-uitkering invoeringskosten decentralisatie 

Jeugdzorg

0 0 0 0

Decentralisatie-uitkering Zwemwaterrichtlijn -77.007 0 0 0

Decentralisatie-uitkering Natuur -19.750.000 -46.350.000 -46.350.000 -33.050.000
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Programma Omschrijving 2015 2016 2017 2018

Decentralisatie-uitkering agrarisch natuurbeheer 0 0 0 0

Decentralisatie-uitkering Visie, Erfgoed en Ruimte (VER) 

Koloniën van Weldadigheid

0 0 0 0

Totaal incidenteel -22.912.331 -49.435.324 -49.435.324 -36.135.324

Totaal structureel -122.190.193 -120.100.502 -121.512.639 -122.329.041

Totale baten programma, zonder reserve mutaties -145.102.524 -169.535.826 -170.947.963 -158.464.365

Totale baten alle programma’s zonder reserve mutaties -194.589.864 -219.230.718 -215.624.945 -199.633.408

Waarvan incidenteel -36.291.542 -59.137.948 -59.137.947 -42.308.324

Waarvan structureel -158.298.322 -160.092.770 -156.486.998 -157.325.084

Product 10.4. Reserve mutaties

Bijdrage van reserve voor algemene doeleinden -638.322 -200.000 0 0

Bijdrage van reserve versterking economisch structuur -1.500.000 -1.000.000 -1.000.000 0

Bijdrage van de saldireserve -4.300.889 0 0 0

Bijdrage van Reserve RSP -29.249.973 -15.870.795 -14.742.042 -7.644.344

Bijdrage van reserve beheer vaarweg Meppel - De Punt -1.190.000 -940.000 -340.000 -340.000

Bijdrage van reserve monitoring voormalige stortplaatsen -75.000 0 0 0

Bijdrage van reserve achterstallig onderhoud & verbeterings-

werken N34

-5.750.000 0 0 0

Bijdrage van Reserve vaarverbinding Erica - Ter Apel -1.535.000 0 0 0

Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG -1.682.516 0 0 0

Bijdrage van reserve vitaal platteland -1.700.000 0 0 0

Bijdrage van Cofinancieringsreserve Europa -4.312.554 -3.100.000 -3.100.000 -3.100.000

Bijdrage van reserve organisatie ontwikkeling -500.000 0 0 0

Bijdrage van Reserve financieringsfonds Drenthe -4.000.000 0 0 0

Totaal incidenteel -56.434.254 -21.110.795 -19.182.042 -11.084.344

Totaal structureel 0 -245.237 -2.397.370 -2.013.580

Totaal reserve mutaties baten -56.434.254 -21.356.032 -21.579.412 -13.097.924

Totaal baten generaal inclusief reserve mutaties -251.024.118 -240.586.750 -237.204.357 -212.731.332

Totaal gehele begroting 0 0 0 0
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II.4 Financiële positie en toelichting

4.1 Investeringen naar nut

Artikel 20 van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) bepaalt dat bij de raming voor 
het begrotingsjaar van de financiële gevolgen van het bestaande en nieuwe beleid afzonderlijk 
aandacht moet worden besteed aan de investeringen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in 
vervangings- en uitbreidingsinvesteringen met een economisch nut en met een maatschappelijk 
nut. Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of indien ze 
kunnen bijdragen aan het genereren van middelen.

De investeringen zien er de komende jaren op begrotingsbasis als volgt uit.

  2015 2016 2017 2018

1. Vervangingsinvesteringen met een economisch nut:

Hard- en software facilitaire ondersteuning       2.282.000          580.000    1.312.600    1.500.000 

Provinciehuis            65.000          325.000  

     2.347.000         580.000    1.637.600    1.500.000 

2. Uitbreidingsinvesteringen met een economisch nut

                     -                        -                     -                     -   

                    -                       -                     -                     -   

3. Uitbreidingsinvesteringen met een maatschappelijk nut:

Investeringen verkeer en vervoer (incl. prioriteit 3.11) en wegen    20.387.196    24.728.500    6.920.095    3.385.000 

Investeringen vaarwegen       3.875.750       1.742.632        472.500        500.000 

   24.262.946    26.471.132    7.392.595    3.885.000 

Totaal    26.609.946    27.051.132    9.030.195    5.385.000 

De kapitaallasten van de Investeringen Verkeer en Vervoer (Pup) en de kapitaallasten van 
Investeringen Verkeer en Vervoer prioriteit 3.11 worden via de begroting verrekend met de 
Reserve Investeringen Verkeer en Vervoer. De kapitaallasten van de overige investeringen 
komen rechtstreeks ten laste van de diverse programma’s zonder een verrekening met reserves.

In het hierna volgende overzicht is per investeringsproject aangegeven wat het totale krediet is 
en in welke jaren de uitgaven en inkomsten worden verwacht. De totalen van deze bedragen 
zijn meegenomen in de EMU-saldo berekening en zijn meegenomen in de berekening van 
de verwachte renteopbrengsten. Tevens is vermeld aan welke programma’s en producten de 
kapitaallasten op termijn zullen worden doorberekend. 
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Meerjarenoverzicht investeringsprojecten begroting 2015-2018

Productomschrijving Object Omschrijving object  T.l.v. 

Prestatie 

Team  Totaal 

Krediet 

 Uitgaven t/m 

1 januari 2014 

 Vermeer- 

dering 2014 

 Vermin- 

dering 2014 

 Vermeer- 

dering 2015 

 Vermin- 

dering 2015 

 Vermeer- 

dering 2016 

 Vermin- 

dering 2016 

 Vermeer- 

dering 2017 

 Vermin- 

dering 2017 

 Vermeer- 

dering 2018 

 Vermin- 

dering 2018 

 Vermeer- 

dering 2019 

 Vermind- 

ering 2019 

Product 10.3. ICT en facilitaire zaken, B&G 5281201 Beveiligingsmaatregelen (vervangingsinvestering) 2660902 6604  65.000  -  -  -  65.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5281202 Toegang- en aanwezigheidvoorziening installaties 2660902 6604  200.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  200.000  -  -  - 

5281701 Vervangingsinvestering audio en video apparatuur revitalisering 

provinciehuis

2660905 6601  325.000  -  -  -  -  -  -  -  325.000  -  -  -  -  - 

Provinciehuis  590.000  -  -  -  65.000  -  -  -  325.000  -  200.000  -  -  - 

Totaal Product 10.3. ICT en facilitaire zaken, B&G  590.000  -  -  -  65.000  -  -  -  325.000  -  200.000  -  -  - 

Product 10.3. ICT en facilitaire zaken, I&A 5270804 Hardware ERP 2008 2660103 6601  59.000  58.733  267  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5270807 Verbetering IT-huishouding/processen (voorjaarsnota 2007, prioriteit 

P6.02)

2660104 6601  331.000  330.062  938  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5270809 Vervanging SAN (opslag) 2660104 6601  412.000  -  -  -  412.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5270901 Info- en comm. Basisvoorzieningen 2009 2660104 6601  335.000  264.957  70.043  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5271001 Vervanging lokaal netwerk 2010 2660105 6601  157.000  18.189  138.811  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5271102 ICT VJN 2011 basisregistratie 2660102 6601  1.000.000  114.757  300.243  -  210.000  -  200.000  -  175.000  -  -  -  -  - 

5271104 ICT VJN 2011 ZGW 1e fase 2660102 6601  410.000  -  110.000  -  150.000  -  150.000  -  -  -  -  -  -  - 

5271105 ICT VJN 2011 ZGW 12 processen 2660102 6601  300.000  -  -  -  150.000  -  150.000  -  -  -  -  -  -  - 

5271106 ICT VJN 2011 I-beleid en architectuur 2660106 6601  75.000  5.710  69.290  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5271108 ICT VJN 2011 mobiele devices en dat encryptie 2660105 6601  60.000  15.195  44.805  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5271109 ICT VJN 2011 Ruimtelijk informatie systeem 2660102 6601  50.000  14.847  35.153  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5271110 ICT VJN 2011 telewerken op basis van VDI en thuisnet 2660102 6601  100.000  -  100.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5271111 ICT VJN 2011 van Novell naar MS 2660103 6601  -  4.635  (4.635)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5271201 Verbetering informatie bedrijfsvoering 2012 (verv. Invest. vanuit 2006) 2660102 6601  320.000  132.952  87.049  -  100.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5271202 ICT basisvoorzieningen 2012 (verv.invest. 2007) 2660101 6601  59.000  36.749  62.251  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5271203 Stateninfosysteem (verv. invest. vanuit 2007) 2660102 6601  135.000  77.274  32.726  -  25.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5271301 Basisvoorzieningen statenleden (verv. invest. vanuit 2008) 2660101 6601  65.000  -  30.000  -  35.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5271401 Vervanging telefooncentrale (verv. invest. vanuit 2006) 2660105 6601  280.000  -  80.000  -  200.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5271402 Modernisering GIS (verv. invest. vanuit 2010) 2660102 6601  50.000  -  50.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5271403 Klantencontactsysteem 2660102 6601  120.000  -  120.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5271501 Vervangen werkplekken (vervangingsinvestering 2007) 2660101 6601  800.000  -  -  -  800.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5271502 Vervangingsaanschaf mobiele telefoons 2660101 6601  200.000  -  -  -  200.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5271602 Vervangingsinvestering Hardware ERP 2008 2660103 6601  59.000  -  -  -  -  -  -  -  59.000  -  -  -  -  - 

5271603 Vervangingsinvestering verbetering. IT-huishouding/processen 2660104 6601  331.000  -  -  -  -  -  -  -  125.000  -  206.000  -  -  - 

5271604 Vervangingsinvestering Herstr. IT-huishouding o.a. Digid 2660102 6601  175.000  -  -  -  -  -  -  -  100.000  -  75.000  -  -  - 

5271605 Vervangingsinvestering Info- en Comm. Basisvoorzieningen 2009 2660104 6601  335.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  235.000  -  100.000  - 

5271606 Vervangingsinvestering E-architectuur 2660106 6601  20.000  -  -  -  -  -  20.000  -  -  -  -  -  -  - 

5271607 Vervangingsinvestering I-beleid en architectuur 2660106 6601  75.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  75.000  -  -  - 

5271609 Vervangingsinvestering mobiele devices en data encryptie 2660105 6601  60.000  -  -  -  -  -  -  -  60.000  -  -  -  -  - 

5271610 Vervangingsinvestering Ruimtelijk informatie systeem 2660102 6601  50.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  50.000  -  -  - 

5271611 Vervangingsinvestering telewerken obv VDI en thuisnet 2660102 6601  100.000  -  -  -  -  -  -  -  100.000  -  -  -  -  - 

5271614 Vervangingsinvestering ICT voorzieningen 2012 2660101 6601  59.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  59.000  -  -  - 

5271616 Zoekfunctie Intranet (vervangingsinvestering) 5271101 2660102 6601  60.000  -  -  -  -  -  60.000  -  -  -  -  -  -  - 

5271617 Vervanging SAN (opslag) (vervangingsinvestering 5270809) 2660104 6601  412.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  412.000  - 

5271701 Basisvoorziening statenleden (vervangingsinvestering uit 2013) 2660101 6601  65.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  65.000  - 

5271702 Verbetering informatie bedrijfsvoering 2017 (verv. Invest. vanuit 2012) 2660102 6601  320.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  220.000  -  100.000  - 

5271704 Vervanging lokaal netwerk 2017 (verv. Investering) 2660105 6601  157.000  -  -  -  -  -  -  -  57.000  -  100.000  -  -  - 

5271706 Vervangingsaanschaf mobiele telefoons 2660101 6601  200.000  -  -  -  -  -  -  -  200.000  -  -  -  -  - 
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Meerjarenoverzicht investeringsprojecten begroting 2015-2018

Productomschrijving Object Omschrijving object  T.l.v. 

Prestatie 

Team  Totaal 

Krediet 

 Uitgaven t/m 

1 januari 2014 

 Vermeer- 

dering 2014 

 Vermin- 

dering 2014 

 Vermeer- 

dering 2015 

 Vermin- 

dering 2015 

 Vermeer- 

dering 2016 

 Vermin- 

dering 2016 

 Vermeer- 

dering 2017 

 Vermin- 

dering 2017 

 Vermeer- 

dering 2018 

 Vermin- 

dering 2018 

 Vermeer- 

dering 2019 

 Vermind- 

ering 2019 

Product 10.3. ICT en facilitaire zaken, B&G 5281201 Beveiligingsmaatregelen (vervangingsinvestering) 2660902 6604  65.000  -  -  -  65.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5281202 Toegang- en aanwezigheidvoorziening installaties 2660902 6604  200.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  200.000  -  -  - 

5281701 Vervangingsinvestering audio en video apparatuur revitalisering 

provinciehuis

2660905 6601  325.000  -  -  -  -  -  -  -  325.000  -  -  -  -  - 

Provinciehuis  590.000  -  -  -  65.000  -  -  -  325.000  -  200.000  -  -  - 

Totaal Product 10.3. ICT en facilitaire zaken, B&G  590.000  -  -  -  65.000  -  -  -  325.000  -  200.000  -  -  - 

Product 10.3. ICT en facilitaire zaken, I&A 5270804 Hardware ERP 2008 2660103 6601  59.000  58.733  267  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5270807 Verbetering IT-huishouding/processen (voorjaarsnota 2007, prioriteit 

P6.02)

2660104 6601  331.000  330.062  938  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5270809 Vervanging SAN (opslag) 2660104 6601  412.000  -  -  -  412.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5270901 Info- en comm. Basisvoorzieningen 2009 2660104 6601  335.000  264.957  70.043  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5271001 Vervanging lokaal netwerk 2010 2660105 6601  157.000  18.189  138.811  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5271102 ICT VJN 2011 basisregistratie 2660102 6601  1.000.000  114.757  300.243  -  210.000  -  200.000  -  175.000  -  -  -  -  - 

5271104 ICT VJN 2011 ZGW 1e fase 2660102 6601  410.000  -  110.000  -  150.000  -  150.000  -  -  -  -  -  -  - 

5271105 ICT VJN 2011 ZGW 12 processen 2660102 6601  300.000  -  -  -  150.000  -  150.000  -  -  -  -  -  -  - 

5271106 ICT VJN 2011 I-beleid en architectuur 2660106 6601  75.000  5.710  69.290  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5271108 ICT VJN 2011 mobiele devices en dat encryptie 2660105 6601  60.000  15.195  44.805  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5271109 ICT VJN 2011 Ruimtelijk informatie systeem 2660102 6601  50.000  14.847  35.153  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5271110 ICT VJN 2011 telewerken op basis van VDI en thuisnet 2660102 6601  100.000  -  100.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5271111 ICT VJN 2011 van Novell naar MS 2660103 6601  -  4.635  (4.635)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5271201 Verbetering informatie bedrijfsvoering 2012 (verv. Invest. vanuit 2006) 2660102 6601  320.000  132.952  87.049  -  100.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5271202 ICT basisvoorzieningen 2012 (verv.invest. 2007) 2660101 6601  59.000  36.749  62.251  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5271203 Stateninfosysteem (verv. invest. vanuit 2007) 2660102 6601  135.000  77.274  32.726  -  25.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5271301 Basisvoorzieningen statenleden (verv. invest. vanuit 2008) 2660101 6601  65.000  -  30.000  -  35.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5271401 Vervanging telefooncentrale (verv. invest. vanuit 2006) 2660105 6601  280.000  -  80.000  -  200.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5271402 Modernisering GIS (verv. invest. vanuit 2010) 2660102 6601  50.000  -  50.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5271403 Klantencontactsysteem 2660102 6601  120.000  -  120.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5271501 Vervangen werkplekken (vervangingsinvestering 2007) 2660101 6601  800.000  -  -  -  800.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5271502 Vervangingsaanschaf mobiele telefoons 2660101 6601  200.000  -  -  -  200.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5271602 Vervangingsinvestering Hardware ERP 2008 2660103 6601  59.000  -  -  -  -  -  -  -  59.000  -  -  -  -  - 

5271603 Vervangingsinvestering verbetering. IT-huishouding/processen 2660104 6601  331.000  -  -  -  -  -  -  -  125.000  -  206.000  -  -  - 

5271604 Vervangingsinvestering Herstr. IT-huishouding o.a. Digid 2660102 6601  175.000  -  -  -  -  -  -  -  100.000  -  75.000  -  -  - 

5271605 Vervangingsinvestering Info- en Comm. Basisvoorzieningen 2009 2660104 6601  335.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  235.000  -  100.000  - 

5271606 Vervangingsinvestering E-architectuur 2660106 6601  20.000  -  -  -  -  -  20.000  -  -  -  -  -  -  - 

5271607 Vervangingsinvestering I-beleid en architectuur 2660106 6601  75.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  75.000  -  -  - 

5271609 Vervangingsinvestering mobiele devices en data encryptie 2660105 6601  60.000  -  -  -  -  -  -  -  60.000  -  -  -  -  - 

5271610 Vervangingsinvestering Ruimtelijk informatie systeem 2660102 6601  50.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  50.000  -  -  - 

5271611 Vervangingsinvestering telewerken obv VDI en thuisnet 2660102 6601  100.000  -  -  -  -  -  -  -  100.000  -  -  -  -  - 

5271614 Vervangingsinvestering ICT voorzieningen 2012 2660101 6601  59.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  59.000  -  -  - 

5271616 Zoekfunctie Intranet (vervangingsinvestering) 5271101 2660102 6601  60.000  -  -  -  -  -  60.000  -  -  -  -  -  -  - 

5271617 Vervanging SAN (opslag) (vervangingsinvestering 5270809) 2660104 6601  412.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  412.000  - 

5271701 Basisvoorziening statenleden (vervangingsinvestering uit 2013) 2660101 6601  65.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  65.000  - 

5271702 Verbetering informatie bedrijfsvoering 2017 (verv. Invest. vanuit 2012) 2660102 6601  320.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  220.000  -  100.000  - 

5271704 Vervanging lokaal netwerk 2017 (verv. Investering) 2660105 6601  157.000  -  -  -  -  -  -  -  57.000  -  100.000  -  -  - 

5271706 Vervangingsaanschaf mobiele telefoons 2660101 6601  200.000  -  -  -  -  -  -  -  200.000  -  -  -  -  - 
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Productomschrijving Object Omschrijving object  T.l.v. 

Prestatie 

Team  Totaal 

Krediet 

 Uitgaven t/m 

1 januari 2014 
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dering 2014 
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dering 2014 

 Vermeer- 

dering 2015 

 Vermin- 
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dering 2016 
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dering 2017 
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dering 2018 
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dering 2018 

 Vermeer- 

dering 2019 

 Vermind- 

ering 2019 

5271707 Vervanginginvestering Drents Museum, kantoorautomatisering 

(5271114)

2660103 6601  250.000  -  -  -  -  -  -  -  250.000  -  -  -  -  - 

5271708 Vervangingsinvestering Migratie Office 2010 (5270705) 2660102 6601  186.600  -  -  -  -  -  -  -  186.600  -  -  -  -  - 

5271801 Zoekfunctie Intranet (vervangingsinvestering) 5271616 2660102 6601  60.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  60.000  -  -  - 

5271802 Stateninfosysteem (verv. investering vanuit 2014) 2660102 6601  100.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  100.000  -  -  - 

5271803 Klantencontactsysteem (vervanging 5271403) 2660102 6601  120.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  120.000  -  -  - 

5271901 Vervangingsaanschaf mobiele telefoons 2660101 6601  200.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  200.000  - 

5272001 Vervangen werkplekken (vervangingsinvestering 5271501) 2660101 6601  800.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5272002 Zoekfunctie Intranet (vervangingsinvestering) 5271801 2660102 6601  60.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Hard- en software facilitaire ondersteuning  9.572.600  1.074.059  1.326.941  -  2.282.000  -  580.000  -  1.312.600  -  1.300.000  -  877.000  - 

Totaal Product 10.3. ICT en facilitaire zaken, I&A  9.572.600  1.074.059  1.326.941  -  2.282.000  -  580.000  -  1.312.600  -  1.300.000  -  877.000  - 

Product 2.1. Bereikbaarheid  

(incl. openbaar vervoer)

6300517 Bijdrage prov. Bereikbaarheid Assen FVV Stationsomgeving/Peelo 3300313 6307  5.000.000  3.000.000  2.000.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2005  5.000.000  3.000.000  2.000.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6300607 UCSC6 Herinrichting stationsomgeving Coevorden 3300313 6307  500.000  -  -  -  500.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2006  500.000  -  -  -  500.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6300708 N372 Roden-Peizermade richtlijn EHK 3300313 6307  700.000  588.808  502.192  459.000  100.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6300711 A28/N386 Versnelling Q-liner Assen-Groningen+ verbetering halte 

A28/N386

3300313 6307  57.788  57.788  100.000  100.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6300713 Q-liner Zuidlaren-Groningen 3300313 6307  168.067  168.067  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6300714 N386 Toegankelijkheid NP Drentse Aa 3300313 6307  250.000  1.720.479  -  570.927  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6300716 OV-vriendelijke ontsluiting 3300313 6307  250.000  120.000  -  -  130.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6300723 Ontsluiting woonwijken Nw. Amsterdamsestraat 3300313 6307  328.000  -  328.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6300724 Verdubbeling Nw. Amsterdamsestraat + Rotonde 3300313 6307  300.000  -  300.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6300733 N374 Busstation Borger 3300313 6307  800.000  99.158  700.842  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6300740 Toegankelijkheid Dwingelderveld 3300313 6307  250.000  -  -  -  250.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2007  3.103.855  2.754.301  1.931.034  1.129.927  480.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6300807 N374/N857 Reconstructie aansluiting 3300313 6307  1.300.000  1.726.096  390.528  383.376  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6300810 Maatregelen Nw. Amsterdamsestraat 3300313 6307  2.600.000  -  2.600.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6300811 Schutstraat Hoogeveen 3300313 6307  810.000  455.393  354.607  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6300818 N372/N386Vervanging VRI 3300313 6307  1.000.000  343.916  789.084  133.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2008  5.710.000  2.525.405  4.134.219  516.376  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6300907 Bijdrage aan Station Emmen-Zuid 3300313 6307  3.500.000  -  3.500.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6300909 N48: Bijdrage nieuwe ontsluitingsweg Zuidwolde 3300313 6307  750.000  487  749.513  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6300911 N374: Herinr. Wegvak hm. 16.9-23.0 (Borger-Schoonlo) afslag 

Westdorp/ fietspad

3300313 6307  611.482  441.140  738.860  718.518  150.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6300915 N371: aanp. Wegvak Willelte-Havelte als GOW 3300313 6307  149.960  35.673  64.287  -  50.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6300924 Maatregelen spoor Zwolle-Emmen. 3300313 6307  1.300.000  342.850  257.150  -  400.000  -  300.000  -  -  -  -  -  -  - 

6300925 Binnenhavens en Vaarwegen voor de QuickWins in Coevorden 3300313 6307  700.000  1.119.846  30.639  -  800.000  149.515  -  -  -  -  -  -  -  - 

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2009  7.011.442  1.939.997  5.340.448  718.518  1.400.000  149.515  300.000  -  -  -  -  -  -  - 

6301003 Kunstprojecten langs provinciale wegen 3300313 6307  50.000  239.447  180.553  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6301007 Aanleg 50 haltevoorzieningen langs prov. Wegen (Kolibri) 3300313 6307  415.695  661.735  103.960  -  100.000  450.000  -  -  -  -  -  -  -  - 

6301009 Diverse studies OV en Spoor in Drenthe 3300313 6307  250.000  190.966  59.034  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6301010 N919: Bijdrage voor maatregelen Poorten Veenhuizen 3300313 6307  430.000  281.428  148.572  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6301012 N386:Mooi zo, Veilig zo De Groeve 3300313 6307  425.000  1.660.277  105.501  775.222  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6301013 N386: Rotonde kruispunt N386/N858 3300313 6307  575.000  1.075.630  24.497  -  25.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6301014 Fietstellers Mon./An.; fietstell./telpunten 3300313 6307  125.000  33.899  45.000  -  46.102  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
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5271707 Vervanginginvestering Drents Museum, kantoorautomatisering 

(5271114)

2660103 6601  250.000  -  -  -  -  -  -  -  250.000  -  -  -  -  - 

5271708 Vervangingsinvestering Migratie Office 2010 (5270705) 2660102 6601  186.600  -  -  -  -  -  -  -  186.600  -  -  -  -  - 

5271801 Zoekfunctie Intranet (vervangingsinvestering) 5271616 2660102 6601  60.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  60.000  -  -  - 

5271802 Stateninfosysteem (verv. investering vanuit 2014) 2660102 6601  100.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  100.000  -  -  - 

5271803 Klantencontactsysteem (vervanging 5271403) 2660102 6601  120.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  120.000  -  -  - 

5271901 Vervangingsaanschaf mobiele telefoons 2660101 6601  200.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  200.000  - 

5272001 Vervangen werkplekken (vervangingsinvestering 5271501) 2660101 6601  800.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5272002 Zoekfunctie Intranet (vervangingsinvestering) 5271801 2660102 6601  60.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Hard- en software facilitaire ondersteuning  9.572.600  1.074.059  1.326.941  -  2.282.000  -  580.000  -  1.312.600  -  1.300.000  -  877.000  - 

Totaal Product 10.3. ICT en facilitaire zaken, I&A  9.572.600  1.074.059  1.326.941  -  2.282.000  -  580.000  -  1.312.600  -  1.300.000  -  877.000  - 

Product 2.1. Bereikbaarheid  

(incl. openbaar vervoer)

6300517 Bijdrage prov. Bereikbaarheid Assen FVV Stationsomgeving/Peelo 3300313 6307  5.000.000  3.000.000  2.000.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2005  5.000.000  3.000.000  2.000.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6300607 UCSC6 Herinrichting stationsomgeving Coevorden 3300313 6307  500.000  -  -  -  500.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2006  500.000  -  -  -  500.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6300708 N372 Roden-Peizermade richtlijn EHK 3300313 6307  700.000  588.808  502.192  459.000  100.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6300711 A28/N386 Versnelling Q-liner Assen-Groningen+ verbetering halte 

A28/N386

3300313 6307  57.788  57.788  100.000  100.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6300713 Q-liner Zuidlaren-Groningen 3300313 6307  168.067  168.067  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6300714 N386 Toegankelijkheid NP Drentse Aa 3300313 6307  250.000  1.720.479  -  570.927  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6300716 OV-vriendelijke ontsluiting 3300313 6307  250.000  120.000  -  -  130.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6300723 Ontsluiting woonwijken Nw. Amsterdamsestraat 3300313 6307  328.000  -  328.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6300724 Verdubbeling Nw. Amsterdamsestraat + Rotonde 3300313 6307  300.000  -  300.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6300733 N374 Busstation Borger 3300313 6307  800.000  99.158  700.842  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6300740 Toegankelijkheid Dwingelderveld 3300313 6307  250.000  -  -  -  250.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2007  3.103.855  2.754.301  1.931.034  1.129.927  480.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6300807 N374/N857 Reconstructie aansluiting 3300313 6307  1.300.000  1.726.096  390.528  383.376  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6300810 Maatregelen Nw. Amsterdamsestraat 3300313 6307  2.600.000  -  2.600.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6300811 Schutstraat Hoogeveen 3300313 6307  810.000  455.393  354.607  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6300818 N372/N386Vervanging VRI 3300313 6307  1.000.000  343.916  789.084  133.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2008  5.710.000  2.525.405  4.134.219  516.376  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6300907 Bijdrage aan Station Emmen-Zuid 3300313 6307  3.500.000  -  3.500.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6300909 N48: Bijdrage nieuwe ontsluitingsweg Zuidwolde 3300313 6307  750.000  487  749.513  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6300911 N374: Herinr. Wegvak hm. 16.9-23.0 (Borger-Schoonlo) afslag 

Westdorp/ fietspad

3300313 6307  611.482  441.140  738.860  718.518  150.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6300915 N371: aanp. Wegvak Willelte-Havelte als GOW 3300313 6307  149.960  35.673  64.287  -  50.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6300924 Maatregelen spoor Zwolle-Emmen. 3300313 6307  1.300.000  342.850  257.150  -  400.000  -  300.000  -  -  -  -  -  -  - 

6300925 Binnenhavens en Vaarwegen voor de QuickWins in Coevorden 3300313 6307  700.000  1.119.846  30.639  -  800.000  149.515  -  -  -  -  -  -  -  - 

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2009  7.011.442  1.939.997  5.340.448  718.518  1.400.000  149.515  300.000  -  -  -  -  -  -  - 

6301003 Kunstprojecten langs provinciale wegen 3300313 6307  50.000  239.447  180.553  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6301007 Aanleg 50 haltevoorzieningen langs prov. Wegen (Kolibri) 3300313 6307  415.695  661.735  103.960  -  100.000  450.000  -  -  -  -  -  -  -  - 

6301009 Diverse studies OV en Spoor in Drenthe 3300313 6307  250.000  190.966  59.034  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6301010 N919: Bijdrage voor maatregelen Poorten Veenhuizen 3300313 6307  430.000  281.428  148.572  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6301012 N386:Mooi zo, Veilig zo De Groeve 3300313 6307  425.000  1.660.277  105.501  775.222  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6301013 N386: Rotonde kruispunt N386/N858 3300313 6307  575.000  1.075.630  24.497  -  25.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6301014 Fietstellers Mon./An.; fietstell./telpunten 3300313 6307  125.000  33.899  45.000  -  46.102  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
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Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2010  2.270.695  4.143.382  667.115  775.222  171.102  450.000  -  -  -  -  -  -  -  - 

6311000 Investeringsnota voorjaarsnota 2007 plus prioriteit 3.11. aandeel 

derden

3300315 6307  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6311003 N386: Maatregelen fietsroute+ Vries-Zuidlaren (1e fase) 3300315 6307  250.000  33.126  16.874  -  450.000  250.000  -  -  -  -  -  -  -  - 

6311004 Vervolgstudie Transfer11m De Punt 3300315 6307  100.000  127.453  (27.453)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6311005 Monitoring: Beleidsmonitoring: onderhoud tellers; licentie- en 

abonnementskosten

3300315 6307  71.750  61.013  10.737  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6311006 Onderzoek: Beleidsonderzoek en metingen Regionale bereikbaarheid 3300315 6307  105.000  371.976  33.024  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6311007 PR en Communicatie 3300315 6307  100.000  -  -  -  100.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6311008 N372: herinrichting bebouwde kom Peizermade 3300315 6307  1.500.000  1.442.437  57.563  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6311011 Projecten Mobiliteitsmanagement t.b.v. fiets en carpoolen 3300315 6307  150.000  259.341  24.983  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6311012 N381: Maatregelen knooppunt N381/A28 bij Beilen 3300315 6307  600.000  2.965.619  -  -  -  1.373.883  -  -  -  -  -  -  -  - 

6311013 Studies Spoor, OV, Regiotram en Luchtvaart 3300315 6307  350.000  326.205  55.795  -  80.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6311014 N386: aanvullende maatregelen i.r.m. aanleg Rotonde kruispunt 

N386/N858

3300315 6307  100.000  -  -  -  200.000  100.000  -  -  -  -  -  -  -  - 

6311015 N375: realiseren volledige aansluiting Koekangerveld 3300315 6307  500.000  (10.539)  49.441  11.098  450.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6311016 Studies Veiligheid en Bereikbaarheid 3300315 6307  75.000  109.787  10.113  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2011  3.901.750  5.686.417  231.078  11.098  1.280.000  1.723.883  -  -  -  -  -  -  -  - 

6312002 Kwaliteitsverbetering busvervoer “exploitatie busvervoer noodzaak 

MEP 2010”

3300315 6307  713.000  -  -  -  713.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6312003 Hoogeveen Stadscentrum reconstructie Schutstraat 3300315 6307  375.000  -  375.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6312004 Hoogeveen Stadscentrum, herinrichting ‘t Haagje (fase 1 en 2) 3300315 6307  1.400.000  -  -  -  700.000  -  700.000  -  -  -  -  -  -  - 

6312005 Investeringspakket Leek-Roden (MIP bereikb., strekken bus 

aan passen infrastrc.)

3300315 6307  1.500.000  23.454  676.546  -  800.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6312006 Meppel Nieuwveenselanden, verwijderen rotonde N375, aanleg 

fietstunnel

3300315 6307  1.000.000  7.508  -  -  1.842.493  850.000  -  -  -  -  -  -  -  - 

6312007 N34 aansluiting Exloo ‘aanleg ongelijkvloerse kruising’ 3300315 6307  2.500.000  45.898  4.102  -  2.950.000  1.750.000  3.000.000  1.750.000  -  -  -  -  -  - 

6312008 N34 Zuidoost Drenthe, verkenning uitbreiding capaciteit N34 

Holsloot - Coevorden

3300315 6307  50.000  -  -  -  50.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6312011 Investeringspakket Leek-Roden (MIP bereikbaarheid, fiets verbinding) 3300315 6307  500.000  -  -  -  500.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2012  8.038.000  76.860  1.055.648  -  7.555.493  2.600.000  3.700.000  1.750.000  -  -  -  -  -  - 

6313001 N34 Coevorden Zuid, aansluiting Klooster/Coevorden 3300313 6307  5.000.000  -  -  -  2.000.000  -  3.000.000  -  -  -  -  -  -  - 

6313002 N34, rondweg Emmen, reconstructie kruisingen 3300313 6307  500.000  27.915  92.085  -  380.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6313003 N391, rondweg Emmen, maatregelenpakket op basis van studie 3300313 6307  10.000.000  -  -  -  5.000.000  -  5.000.000  -  -  -  -  -  -  - 

6313004 N353, aansluiting Vlindertuin/Holtingerveld 3300313 6307  300.000  -  -  -  100.000  -  200.000  -  -  -  -  -  -  - 

6313005 N371, reconstructie Pijlebrug 3300313 6307  1.500.000  6.959  93.041  -  1.400.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6313006 Meppel, Nieuwveenselanden, herinrichting N375 tot GOW 3300313 6307  930.000  -  -  -  430.000  -  500.000  -  -  -  -  -  -  - 

6313007 Meppel, Nieuwveenselanden, aanleg nw. Verbindingsweg watertoren-

Zomerdijk

3300313 6307  500.000  -  -  -  -  -  500.000  -  -  -  -  -  -  - 

6313008 Meppel, Nieuwveenselanden, ontsluiting nieuwe invalsweg centrum 

Meppel

3300313 6307  250.000  -  -  -  -  -  250.000  -  -  -  -  -  -  - 

6313009 N376/N34 aanleg 2 rotondes 3300313 6307  900.000  713.360  186.640  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6313010 Eerste fase Transfer11m De Punt 3300313 6307  2.100.000  35.250  117.250  -  400.000  -  587.500  -  1.000.000  -  -  -  -  - 

6313011 Uitbreiding Carpoolplaatsen langs provinciale wegen 3300315 6307  200.000  -  100.000  -  100.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6313012 Duurzaam Veilig inrichten provinciale wegen 3300315 6307  500.000  -  300.000  -  200.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6313013 Optimalisering N371/N373 (Norgerbrug) 3300313 6307  5.617.112  334.322  49.564  -  400.000  -  5.500.000  -  -  -  -  -  -  - 



189 Financ ië le  pos i t ie  en  toe l i cht ing

Productomschrijving Object Omschrijving object  T.l.v. 

Prestatie 

Team  Totaal 

Krediet 

 Uitgaven t/m 

1 januari 2014 

 Vermeer- 

dering 2014 

 Vermin- 

dering 2014 

 Vermeer- 

dering 2015 

 Vermin- 

dering 2015 

 Vermeer- 

dering 2016 

 Vermin- 

dering 2016 

 Vermeer- 

dering 2017 

 Vermin- 

dering 2017 

 Vermeer- 

dering 2018 

 Vermin- 

dering 2018 

 Vermeer- 

dering 2019 

 Vermind- 

ering 2019 

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2010  2.270.695  4.143.382  667.115  775.222  171.102  450.000  -  -  -  -  -  -  -  - 

6311000 Investeringsnota voorjaarsnota 2007 plus prioriteit 3.11. aandeel 

derden

3300315 6307  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6311003 N386: Maatregelen fietsroute+ Vries-Zuidlaren (1e fase) 3300315 6307  250.000  33.126  16.874  -  450.000  250.000  -  -  -  -  -  -  -  - 

6311004 Vervolgstudie Transfer11m De Punt 3300315 6307  100.000  127.453  (27.453)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6311005 Monitoring: Beleidsmonitoring: onderhoud tellers; licentie- en 

abonnementskosten

3300315 6307  71.750  61.013  10.737  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6311006 Onderzoek: Beleidsonderzoek en metingen Regionale bereikbaarheid 3300315 6307  105.000  371.976  33.024  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6311007 PR en Communicatie 3300315 6307  100.000  -  -  -  100.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6311008 N372: herinrichting bebouwde kom Peizermade 3300315 6307  1.500.000  1.442.437  57.563  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6311011 Projecten Mobiliteitsmanagement t.b.v. fiets en carpoolen 3300315 6307  150.000  259.341  24.983  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6311012 N381: Maatregelen knooppunt N381/A28 bij Beilen 3300315 6307  600.000  2.965.619  -  -  -  1.373.883  -  -  -  -  -  -  -  - 

6311013 Studies Spoor, OV, Regiotram en Luchtvaart 3300315 6307  350.000  326.205  55.795  -  80.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6311014 N386: aanvullende maatregelen i.r.m. aanleg Rotonde kruispunt 

N386/N858

3300315 6307  100.000  -  -  -  200.000  100.000  -  -  -  -  -  -  -  - 

6311015 N375: realiseren volledige aansluiting Koekangerveld 3300315 6307  500.000  (10.539)  49.441  11.098  450.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6311016 Studies Veiligheid en Bereikbaarheid 3300315 6307  75.000  109.787  10.113  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2011  3.901.750  5.686.417  231.078  11.098  1.280.000  1.723.883  -  -  -  -  -  -  -  - 

6312002 Kwaliteitsverbetering busvervoer “exploitatie busvervoer noodzaak 

MEP 2010”

3300315 6307  713.000  -  -  -  713.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6312003 Hoogeveen Stadscentrum reconstructie Schutstraat 3300315 6307  375.000  -  375.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6312004 Hoogeveen Stadscentrum, herinrichting ‘t Haagje (fase 1 en 2) 3300315 6307  1.400.000  -  -  -  700.000  -  700.000  -  -  -  -  -  -  - 

6312005 Investeringspakket Leek-Roden (MIP bereikb., strekken bus 

aan passen infrastrc.)

3300315 6307  1.500.000  23.454  676.546  -  800.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6312006 Meppel Nieuwveenselanden, verwijderen rotonde N375, aanleg 

fietstunnel

3300315 6307  1.000.000  7.508  -  -  1.842.493  850.000  -  -  -  -  -  -  -  - 

6312007 N34 aansluiting Exloo ‘aanleg ongelijkvloerse kruising’ 3300315 6307  2.500.000  45.898  4.102  -  2.950.000  1.750.000  3.000.000  1.750.000  -  -  -  -  -  - 

6312008 N34 Zuidoost Drenthe, verkenning uitbreiding capaciteit N34 

Holsloot - Coevorden

3300315 6307  50.000  -  -  -  50.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6312011 Investeringspakket Leek-Roden (MIP bereikbaarheid, fiets verbinding) 3300315 6307  500.000  -  -  -  500.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2012  8.038.000  76.860  1.055.648  -  7.555.493  2.600.000  3.700.000  1.750.000  -  -  -  -  -  - 

6313001 N34 Coevorden Zuid, aansluiting Klooster/Coevorden 3300313 6307  5.000.000  -  -  -  2.000.000  -  3.000.000  -  -  -  -  -  -  - 

6313002 N34, rondweg Emmen, reconstructie kruisingen 3300313 6307  500.000  27.915  92.085  -  380.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6313003 N391, rondweg Emmen, maatregelenpakket op basis van studie 3300313 6307  10.000.000  -  -  -  5.000.000  -  5.000.000  -  -  -  -  -  -  - 

6313004 N353, aansluiting Vlindertuin/Holtingerveld 3300313 6307  300.000  -  -  -  100.000  -  200.000  -  -  -  -  -  -  - 

6313005 N371, reconstructie Pijlebrug 3300313 6307  1.500.000  6.959  93.041  -  1.400.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6313006 Meppel, Nieuwveenselanden, herinrichting N375 tot GOW 3300313 6307  930.000  -  -  -  430.000  -  500.000  -  -  -  -  -  -  - 

6313007 Meppel, Nieuwveenselanden, aanleg nw. Verbindingsweg watertoren-

Zomerdijk

3300313 6307  500.000  -  -  -  -  -  500.000  -  -  -  -  -  -  - 

6313008 Meppel, Nieuwveenselanden, ontsluiting nieuwe invalsweg centrum 

Meppel

3300313 6307  250.000  -  -  -  -  -  250.000  -  -  -  -  -  -  - 

6313009 N376/N34 aanleg 2 rotondes 3300313 6307  900.000  713.360  186.640  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6313010 Eerste fase Transfer11m De Punt 3300313 6307  2.100.000  35.250  117.250  -  400.000  -  587.500  -  1.000.000  -  -  -  -  - 

6313011 Uitbreiding Carpoolplaatsen langs provinciale wegen 3300315 6307  200.000  -  100.000  -  100.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6313012 Duurzaam Veilig inrichten provinciale wegen 3300315 6307  500.000  -  300.000  -  200.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6313013 Optimalisering N371/N373 (Norgerbrug) 3300313 6307  5.617.112  334.322  49.564  -  400.000  -  5.500.000  -  -  -  -  -  -  - 
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Productomschrijving Object Omschrijving object  T.l.v. 

Prestatie 

Team  Totaal 

Krediet 

 Uitgaven t/m 

1 januari 2014 

 Vermeer- 

dering 2014 

 Vermin- 

dering 2014 

 Vermeer- 

dering 2015 

 Vermin- 

dering 2015 

 Vermeer- 

dering 2016 

 Vermin- 

dering 2016 

 Vermeer- 

dering 2017 

 Vermin- 

dering 2017 

 Vermeer- 

dering 2018 

 Vermin- 

dering 2018 

 Vermeer- 

dering 2019 

 Vermind- 

ering 2019 

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2013  28.297.112  1.117.806  938.580  -  10.410.000  -  15.537.500  -  1.000.000  -  -  -  -  - 

6314001 Fietstunnel N 372 - Brunlaan 3300315 6307  1.200.000  -  -  -  600.000  -  600.000  -  -  -  -  -  -  - 

6314002 N855 - Fietsoversteek Nijensleek 3300315 6307  100.000  -  -  -  100.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6314003 N34 - Aansluiting Klijndijk 3300315 6307  8.000.000  -  -  -  2.000.000  -  4.000.000  -  2.000.000  -  -  -  -  - 

6314004 Verbeteren fietsstalling bij OV-halte Westlaren 3300315 6307  75.000  -  75.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2014  9.375.000  -  75.000  -  2.700.000  -  4.600.000  -  2.000.000  -  -  -  -  - 

6315001 N386, rotonde Tynaarlo 3300315 6307  500.000  -  -  -  1.000.000  500.000  -  -  -  -  -  -  -  - 

6315002 N391, aansluiting Roswinkel 3300315 6307  5.000.000  -  -  -  -  -  2.000.000  -  2.000.000  -  1.000.000  -  -  - 

6315003 N34, aansluiting ‘t Klooster 3300315 6307  1.920.095  -  -  -  -  -  -  -  1.920.095  -  2.385.000  2.385.000  -  - 

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2015  7.420.095  -  -  -  1.000.000  500.000  2.000.000  -  3.920.095  -  3.385.000  2.385.000  -  - 

Totaal Product 2.1. Bereikbaarheid (incl. openbaar vervoer)  80.627.948  21.244.168  16.373.122  3.151.141  25.496.594  5.423.398  26.137.500  1.750.000  6.920.095  -  3.385.000  2.385.000  -  - 

Product 2.3 Wegen 6331101 Bronhouderschap Basisregistratie Grootschalige topografie (BGT) 3310404 6103  942.000  -  287.000  -  314.000  -  341.000  -  -  -  -  -  -  - 

6331102 Incidentmanagement op de N34, N381 en N372 3310404 6103  14.000  13.833  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6331104 Zoutloods 3310401 6104  2.116.000  5.920.436  -  626.436  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Algemeen beheer en onderhoud wegen  3.072.000  5.934.269  287.000  626.436  314.000  -  341.000  -  -  -  -  -  -  - 

Totaal Product 2.3 Wegen  3.072.000  5.934.269  287.000  626.436  314.000  -  341.000  -  -  -  -  -  -  - 

Product 2.4. Vaarwegen 6330006 Reconstructie Ericasluis en Oranjesluis 3330501 6105  2.200.000  2.589.998  326.215  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Overige investeringen waterhuishouding  2.200.000  2.589.998  326.215  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6331103 Bedieningspost Stieltjeskanaalsluis 3330504 6105  820.000  709.110  110.890  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6331106 Vervanging Noorscse schutsluis en -brug (was BW-2645 brug 23 

(Bladderswijk) ophaalbrug uit 1954

3330504 6105  768.500  -  100.000  -  668.500  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6331107 Vervanging N371-40750 Pijlebrug draaibrug uit 1922 3330501 6105  1.320.000  60.213  1.499.787  240.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6331111 Vervanging N386-08150 Oosterbroeksebruguit draaibrug  

(over NWK) uit 1956

3330504 6105  660.000  -  60.000  -  500.000  -  100.000  -  -  -  -  -  -  - 

6331112 Vervanging N386-13550 brug Drentsche Aa betonbrug uit 1956 3330504 6105  660.000  830.729  -  170.403  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6331114 Vervanging VHV-40620 Driftbrug draaibrug uit 1923 3330504 6105  550.000  3.618  45.000  -  273.000  -  228.382  -  -  -  -  -  -  - 

6331115 Vervanging VHV-41405 Dalerbrug draaibrug uit 1912 3330504 6105  550.000  -  -  -  275.000  -  275.000  -  -  -  -  -  -  - 

6331116 Vervanging VHV-43225 Hesselerbrug draaibrug uit 1913 3330504 6105  550.000  -  -  -  275.000  -  275.000  -  -  -  -  -  -  - 

6331117 Vervanging VHV-45615 Klenckerbrug draaibrug uit 1920 3330504 6105  550.000  -  -  -  275.000  -  275.000  -  -  -  -  -  -  - 

6331118 Vervanging VHV-47170 Haarbrug draaibrug uit 1914 3330504 6105  550.000  -  -  -  550.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6331119 Vervanging VHV-49010 Hoolbrug draaibrug uit 1920 3330504 6105  250.000  -  -  -  200.000  -  50.000  -  -  -  -  -  -  - 

6331120 Vervanging VHV-48145 Holslootbrug val verv.staal uit 1955 3330504 6105  220.000  -  200.000  -  20.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6331122 Vervanging brug Wapserveensche Aa (1e fin act 2014) 3330504 6105  300.000  -  -  -  300.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6331301 Vervanging N857-4365 fietsbrug Anderschediep 3330504 6105  70.000  1.473  68.527  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6331302 Vervanging N382-0845 Brug De Heege, (excl. fietsbrug  

Anderschediep N857-4365))

3330504 6105  428.500  21.855  406.645  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6331601 NWK-16710 Sluis de Punt (Houten deuren) 3330504 6105  539.500  -  -  -  269.750  -  269.750  -  -  -  -  -  - -

6331602 NWK-14340 Sluis Vries (Houten deuren) 3330504 6105  539.000  -  -  -  269.500  -  269.500  -  -  -  -  -  -  - 

6331606 Vervanging kunstwerken WK diverse bruggen en duikers (2016-2020) 3330504 6101  1.672.500  -  -  -  -  -  -  -  472.500  -  500.000  -  500.000  - 

6332107 Vervanging kunstwerken WK diverse bruggen en duikers (2021-2025) 3330504 6101  600.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6332608 Vervanging kunstwerken WK diverse bruggen en duikers (2026-2030) 3330504 6101  3.700.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Scheepvaartkanalen  15.298.000  1.626.997  2.490.850  410.403  3.875.750  -  1.742.632  -  472.500  -  500.000  -  500.000  - 

Totaal Product 2.4. Vaarwegen  17.498.000  4.216.995  2.817.065  410.403  3.875.750  -  1.742.632  -  472.500  -  500.000  -  500.000  - 

Product 4.4. Kunsten, erfgoed en media 6832001 Depot Drents Museum schilderijrekken (vervangingsinvestering 6830701) 3830804 6604  91.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6832601 Depot Drents Museum installaties (vervangingsinvestering 6830702) 3830804 6604  2.151.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Drents Museum  2.242.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Totaal Product 4.4. Kunsten, erfgoed en media  2.242.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Totaal generaal 113.602.548  32.469.491  20.804.129  4.187.981  32.033.344  5.423.398  28.801.132  1.750.000  9.030.195  -  5.385.000  2.385.000  1.377.000  - 
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Productomschrijving Object Omschrijving object  T.l.v. 

Prestatie 

Team  Totaal 

Krediet 

 Uitgaven t/m 

1 januari 2014 

 Vermeer- 

dering 2014 

 Vermin- 

dering 2014 

 Vermeer- 

dering 2015 

 Vermin- 

dering 2015 

 Vermeer- 

dering 2016 

 Vermin- 

dering 2016 

 Vermeer- 

dering 2017 

 Vermin- 

dering 2017 

 Vermeer- 

dering 2018 

 Vermin- 

dering 2018 

 Vermeer- 

dering 2019 

 Vermind- 

ering 2019 

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2013  28.297.112  1.117.806  938.580  -  10.410.000  -  15.537.500  -  1.000.000  -  -  -  -  - 

6314001 Fietstunnel N 372 - Brunlaan 3300315 6307  1.200.000  -  -  -  600.000  -  600.000  -  -  -  -  -  -  - 

6314002 N855 - Fietsoversteek Nijensleek 3300315 6307  100.000  -  -  -  100.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6314003 N34 - Aansluiting Klijndijk 3300315 6307  8.000.000  -  -  -  2.000.000  -  4.000.000  -  2.000.000  -  -  -  -  - 

6314004 Verbeteren fietsstalling bij OV-halte Westlaren 3300315 6307  75.000  -  75.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2014  9.375.000  -  75.000  -  2.700.000  -  4.600.000  -  2.000.000  -  -  -  -  - 

6315001 N386, rotonde Tynaarlo 3300315 6307  500.000  -  -  -  1.000.000  500.000  -  -  -  -  -  -  -  - 

6315002 N391, aansluiting Roswinkel 3300315 6307  5.000.000  -  -  -  -  -  2.000.000  -  2.000.000  -  1.000.000  -  -  - 

6315003 N34, aansluiting ‘t Klooster 3300315 6307  1.920.095  -  -  -  -  -  -  -  1.920.095  -  2.385.000  2.385.000  -  - 

Uitvoering Provinciaal verkeers- en vervoersplan 2015  7.420.095  -  -  -  1.000.000  500.000  2.000.000  -  3.920.095  -  3.385.000  2.385.000  -  - 

Totaal Product 2.1. Bereikbaarheid (incl. openbaar vervoer)  80.627.948  21.244.168  16.373.122  3.151.141  25.496.594  5.423.398  26.137.500  1.750.000  6.920.095  -  3.385.000  2.385.000  -  - 

Product 2.3 Wegen 6331101 Bronhouderschap Basisregistratie Grootschalige topografie (BGT) 3310404 6103  942.000  -  287.000  -  314.000  -  341.000  -  -  -  -  -  -  - 

6331102 Incidentmanagement op de N34, N381 en N372 3310404 6103  14.000  13.833  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6331104 Zoutloods 3310401 6104  2.116.000  5.920.436  -  626.436  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Algemeen beheer en onderhoud wegen  3.072.000  5.934.269  287.000  626.436  314.000  -  341.000  -  -  -  -  -  -  - 

Totaal Product 2.3 Wegen  3.072.000  5.934.269  287.000  626.436  314.000  -  341.000  -  -  -  -  -  -  - 

Product 2.4. Vaarwegen 6330006 Reconstructie Ericasluis en Oranjesluis 3330501 6105  2.200.000  2.589.998  326.215  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Overige investeringen waterhuishouding  2.200.000  2.589.998  326.215  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6331103 Bedieningspost Stieltjeskanaalsluis 3330504 6105  820.000  709.110  110.890  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6331106 Vervanging Noorscse schutsluis en -brug (was BW-2645 brug 23 

(Bladderswijk) ophaalbrug uit 1954

3330504 6105  768.500  -  100.000  -  668.500  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6331107 Vervanging N371-40750 Pijlebrug draaibrug uit 1922 3330501 6105  1.320.000  60.213  1.499.787  240.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6331111 Vervanging N386-08150 Oosterbroeksebruguit draaibrug  

(over NWK) uit 1956

3330504 6105  660.000  -  60.000  -  500.000  -  100.000  -  -  -  -  -  -  - 

6331112 Vervanging N386-13550 brug Drentsche Aa betonbrug uit 1956 3330504 6105  660.000  830.729  -  170.403  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6331114 Vervanging VHV-40620 Driftbrug draaibrug uit 1923 3330504 6105  550.000  3.618  45.000  -  273.000  -  228.382  -  -  -  -  -  -  - 

6331115 Vervanging VHV-41405 Dalerbrug draaibrug uit 1912 3330504 6105  550.000  -  -  -  275.000  -  275.000  -  -  -  -  -  -  - 

6331116 Vervanging VHV-43225 Hesselerbrug draaibrug uit 1913 3330504 6105  550.000  -  -  -  275.000  -  275.000  -  -  -  -  -  -  - 

6331117 Vervanging VHV-45615 Klenckerbrug draaibrug uit 1920 3330504 6105  550.000  -  -  -  275.000  -  275.000  -  -  -  -  -  -  - 

6331118 Vervanging VHV-47170 Haarbrug draaibrug uit 1914 3330504 6105  550.000  -  -  -  550.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6331119 Vervanging VHV-49010 Hoolbrug draaibrug uit 1920 3330504 6105  250.000  -  -  -  200.000  -  50.000  -  -  -  -  -  -  - 

6331120 Vervanging VHV-48145 Holslootbrug val verv.staal uit 1955 3330504 6105  220.000  -  200.000  -  20.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6331122 Vervanging brug Wapserveensche Aa (1e fin act 2014) 3330504 6105  300.000  -  -  -  300.000  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6331301 Vervanging N857-4365 fietsbrug Anderschediep 3330504 6105  70.000  1.473  68.527  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6331302 Vervanging N382-0845 Brug De Heege, (excl. fietsbrug  

Anderschediep N857-4365))

3330504 6105  428.500  21.855  406.645  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6331601 NWK-16710 Sluis de Punt (Houten deuren) 3330504 6105  539.500  -  -  -  269.750  -  269.750  -  -  -  -  -  - -

6331602 NWK-14340 Sluis Vries (Houten deuren) 3330504 6105  539.000  -  -  -  269.500  -  269.500  -  -  -  -  -  -  - 

6331606 Vervanging kunstwerken WK diverse bruggen en duikers (2016-2020) 3330504 6101  1.672.500  -  -  -  -  -  -  -  472.500  -  500.000  -  500.000  - 

6332107 Vervanging kunstwerken WK diverse bruggen en duikers (2021-2025) 3330504 6101  600.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6332608 Vervanging kunstwerken WK diverse bruggen en duikers (2026-2030) 3330504 6101  3.700.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Scheepvaartkanalen  15.298.000  1.626.997  2.490.850  410.403  3.875.750  -  1.742.632  -  472.500  -  500.000  -  500.000  - 

Totaal Product 2.4. Vaarwegen  17.498.000  4.216.995  2.817.065  410.403  3.875.750  -  1.742.632  -  472.500  -  500.000  -  500.000  - 

Product 4.4. Kunsten, erfgoed en media 6832001 Depot Drents Museum schilderijrekken (vervangingsinvestering 6830701) 3830804 6604  91.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6832601 Depot Drents Museum installaties (vervangingsinvestering 6830702) 3830804 6604  2.151.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Drents Museum  2.242.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Totaal Product 4.4. Kunsten, erfgoed en media  2.242.000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Totaal generaal 113.602.548  32.469.491  20.804.129  4.187.981  32.033.344  5.423.398  28.801.132  1.750.000  9.030.195  -  5.385.000  2.385.000  1.377.000  - 
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4.2 Meerjarige financieringspositie

Om een beeld te krijgen van de ontwikkelingen van de meerjarige financieringspositie hebben 
wij een meerjarige investerings- en financieringsstaat opgesteld. De meerjarige investerings- en 
financieringsstaat is in het navolgende per aanvang van het jaar opgesteld.

Meerjarige financieringspositie

  2015 2016 2017 2018

Investeringen        

A1. Materiële activa (maatschappelijk nut) 59.002.290 75.694.450 95.806.029 96.589.826

A2. Materiële activa (economisch nut) 41.881.576 41.631.461 39.125.591 37.096.077

B. Financiële activa        

1. deelnemingen (economisch nut) 714.069 714.069 714.069 714.069

2. Bijdrage aan activa in eigendom derden 15.414.905 16.037.218 14.895.231 12.913.245

    (maatschappelijk nut)        

3. Verstrekte langlopende geldleningen 106.526.748 106.308.209 95.790.819 95.467.911

Totaal investeringen 223.539.588 240.385.408 246.331.740 242.781.128

Financieringsmiddelen        

A. reserves/voorzieningen        

1. Algemene reserves 55.879.424 51.001.089 50.801.089 50.801.089

2. Bestemmingsreserves 289.393.271 239.939.551 220.532.297 190.685.661

3. Voorzieningen (middelen derden) 2.736.156 2.836.156 2.936.156 3.036.156

4. Voorzieningen 19.830.092 19.627.504 19.752.697 19.723.574

B. Opgenomen langlopende geldleningen 253.258 253.258 0 0

C. Incidentele financieringsmiddelen 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

         

Totaal financieringsmiddelen 378.092.202 323.657.559 304.022.240 274.246.481

Saldo financieringsmiddelen (overschot) 154.552.614 83.272.151 57.690.500 31.465.353
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II.5 Toelichting op belangrijke  
ontwikkelingen

Algemene uitkering provinciefonds
Voor de raming van de algemene uitkering uit het provinciefonds zien wij op dit moment nog 
geen reden voor het wijzigen van het uitgangspunt, dat een risicomijdende aanpak aan de orde 
is. Wij passen dus de bestaande raming op basis van de meicirculaire 2014 niet aan. De septem-
bercirculaire is vanwege de verschijningsdatum niet verwerkt in de voorliggende Begroting 
2015; de effecten hiervan zullen worden meegenomen in de 2e financiële actualisatie 2014.

Opcenten motorrijtuigenbelasting (MRB)
De ontwikkeling in de opbrengst van de opcenten op de motorrijtuigenbelasting bestaat aller-
eerst uit de indexering van de opcenten. Het opcententarief wordt jaarlijks geïndexeerd met 
het vierjarig gemiddelde van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie. Voor de opbrengst 
van de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting wordt een verdere bijstelling gepleegd in 2018, 
omdat dan een verdere meeropbrengst verwacht wordt van het vervallen van nu nog van kracht 
zijnde fiscale beperkingen.

Ontwikkeling van de rente
Sedert het invoeren van schatkistbankieren behoren - op grond van de Wet fido - de overtol-
lige middelen in ’s Rijks schatkist te worden geplaatst. Inmiddels wordt ook zo veel mogelijk 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de wet biedt, liquide middelen uit te lenen aan 
medeoverheden – met name gemeenten – waarmee de provincie Drenthe geen toezichtsrelatie 
heeft.
Drenthe houdt voortdurend een kritische blik op haar totale financiële portefeuille. 

Uitgangspunten en actualisering index gesubsidieerde instellingen:
Jaarlijks worden voor de subsidies van de instellingen, waarmee we een structurele samenwer-
king hebben, een index voor loon- en prijsstijgingen toegepast op basis van een 5 jaargemid-
delde van de cijfers van het CPB (obv cijfers maart 2014 die ook verwerkt zijn in de meicircu-
laire). Dit is in 2007 besloten om schommelingen in de indexering zoveel mogelijk tegen te gaan 
en de nacalculatie af te schaffen. Deze index wordt elk jaar geactualiseerd. Voor 2015 bedraagt 
de werkelijke index 1,8%. Deze werkelijke index 2015 wijkt niet af van de index die is verwerkt 
in de begroting . Meerjarig stellen we de begrote index wel bij, omdat de trend dalend is. We 
gaan nu uit van 1,4% index voor de jaren 2016-2017. Begroot stond een index van 1,8%. Dit is 
gebaseerd op de verwachte ontwikkelingen van het CPB, maar loon- en prijsontwikkelingen 
blijven altijd erg onzeker. Ook moet voor de nieuwe meerjarenraming 2018 de indexen worden 
doorgetrokken met 1,4%, hetgeen tot een extra last leidt. Tenslotte wordt nog de huurindex van 
het Drents Museum (van 2%) doorgetrokken naar 2018. 

Voor een verdere toelichting op belangrijke ontwikkelingen wordt verwezen naar de Nota van 
aanbieding bij de Begroting 2015.
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1 Controleprotocol

 Controleprotocol voor de accountantscontrole van de Jaarrekening 2014 
van de provincie Drenthe

Inleiding
Provinciale Staten (PS) hebben aan Ernst & Young Accountants opdracht verstrekt de accoun-
tantscontrole, als bedoeld in artikel 217 van de Provinciewet, voor de provincie Drenthe 
uit te voeren. Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van deze accountants-
controle moeten PS echter nog een aantal zaken nader regelen, die op hoofdlijnen in dit 
Controleprotocol staan. 

Object van controle is de Jaarrekening 2014 en daarmede tevens het financieel beheer over het 
jaar 2014, zoals uitgeoefend door of namens het College van Gedeputeerde Staten (GS) van 
Drenthe. 

Doelstelling
Dit Controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over 
de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de 
daarbij verder te hanteren goedkeuring- en rapporteringtoleranties voor de controle van de 
Jaarrekening 2014 van de provincie Drenthe.

Wettelijk kader
De Provinciewet, artikel 217, schrijft voor dat PS een of meer accountants aanwijzen kan geven, 
als bedoeld in BW2: artikel 393 lid 1, voor de controle van de in artikel 201 van de Provinciewet 
bedoelde Jaarrekening en het daarbij verstrekken van een controleverklaring en het uitbrengen 
van een verslag van bevindingen. 

In het kader van deze opdrachtverstrekking aan de accountant kunnen PS nadere aanwijzingen 
geven voor te hanteren goedkeuring- en rapporteringtoleranties. Tevens zal in de opdrachtver-
strekking duidelijk aangegeven moeten worden welke wet- en regelgeving in het kader van het 
financieel beheer onderwerp van rechtmatigheidcontrole zal zijn.

PS hebben op 17 maart 2004 de Verordening ex artikel 217 van de Provinciewet voor de 
controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de 
provincie Drenthe vastgesteld. 

Dit Controleprotocol en het door de accountant te hanteren Normenkader van wet- en regel-
geving zullen in hun vergadering van 12 november 2014 ter goedkeuring/ vaststelling aan PS 
worden voorgelegd. Met dit Controleprotocol (waarin onder andere opgenomen de goedkeu-
ring- en rapporteringtolerantie) stellen PS nadere aanwijzingen vast die specifiek van toepassing 
zijn voor het controlejaar 2014.

Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid)
Zoals in artikel 217 van de Provinciewet is voorgeschreven, zal de controle van de in artikel 201 
van de Provinciewet bedoelde Jaarrekening uitgevoerd door de door PS benoemde accountant 
gericht zijn op het afgeven van een oordeel over:
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 ▪ de getrouwe weergave van de in de Jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de activa 
en passiva;

 ▪ het rechtmatig totstandkomen van de baten en lasten en balansmutaties in overeenstem-
ming met de Begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, waaronder de 
provinciale verordeningen;

 ▪ de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of deze 
een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken;

 ▪ het in overeenstemming zijn van de door het college van GS opgestelde Jaarrekening met de 
bij of krachtens Algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoeld in artikel 186 van 
de Provinciewet (BBV);

 ▪ de verenigbaarheid van het Jaarverslag met de Jaarrekening.

Bij de controle zullen de nadere regels die bij of krachtens Algemene maatregel van bestuur 
worden gesteld op grond van artikel 217, zesde lid, van de Provinciewet (Besluit accountants-
controle provincies en gemeenten (BAPG)), en de Richtlijnen voor de Accountantscontrole 
(NIVRA) bepalend zijn voor de uit te voeren werkzaamheden.
Onder rechtmatigheid wordt begrepen de definitie volgens het BAPG dat de in de rekening 
verantwoorde lasten, baten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen, dat wil 
zeggen “in overeenstemming zijn met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke 
regelingen, waaronder provinciale verordeningen”.

Te hanteren goedkeuring- en rapporteringtoleranties
De accountant accepteert bij de controle bepaalde toleranties en richt de controle daarop in. 
De accountant controleert niet ieder document of iedere financiële handeling, maar richt de 
controle zodanig in dat voldoende zekerheid wordt verkregen over het getrouwe beeld van 
de Jaarrekening en de rechtmatigheid van de verantwoorde baten en lasten en balansmutaties 
en financiële beheershandelingen met een belang groter dan de vastgestelde goedkeuringstole-
rantie*. De accountant richt de controle in op het ontdekken van belangrijke fouten en baseert 
zich daarbij op risicoanalyse, vastgestelde toleranties en statische deelwaarnemingen en extra-
polaties.

In het BAPG zijn minimumeisen voor de in de controle te hanteren goedkeuringstoleranties 
voorgeschreven. PS mogen de goedkeuringstoleranties scherper vaststellen dan deze minimum-
eisen. Dit moet dan wel worden toegelicht in de controleverklaring.

De minimumeisen zijn de volgende:
Goedkeuringstolerantie Strekking controleverklaring:

Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeurend

Fouten in de jaarrekening (% lasten) ≤ 1% >1%<3% - ≥ 3%

Onzekerheden in de controle (% lasten) ≤ 3% >3%<10% ≥ 10% -

Naast deze kwantitatieve benadering zal de accountant ook een kwalitatieve beoordeling 
hanteren (professional judgement). De weging van fouten en onzekerheden vindt ook plaats op 
basis van professional judgement.

* Door de toepassing van een risicoanalyse kan het zo zijn dat niet alle transacties die groter zijn dan de vastgestelde goedkeurings

tolerantie individueel worden gecontroleerd. Ook kunnen andere gegevensgerichte werkzaamheden dan deelwaarnemingen worden 

toegepast. Vooral door toepassing van cijferanalyse (verbandcontroles) kan het aantal deelwaarnemingen worden beperkt. 
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De definitie van de goedkeuringstolerantie is als volgt. Het bedrag dat de som van fouten in de 
Jaarrekening of onzekerheden in de controle aangeeft, die in een Jaarrekening maximaal mogen 
voorkomen, zonder dat de bruikbaarheid van de Jaarrekening voor de oordeelsvorming door de 
gebruikers kan worden beïnvloed.
 
De goedkeuringstolerantie is bepalend voor de oordeelsvorming, de strekking van de af te geven 
controleverklaring. 

Naast de goedkeuringstoleranties wordt onderkend de rapporteringtolerantie. Deze kan als 
volgt worden gedefinieerd. Een bedrag dat gelijk is aan of lager is dan de bedragen voort-
vloeiend uit de goedkeuringstolerantie. Bij overschrijding van dit bedrag vindt rapportering 
plaats in het verslag van bevindingen. Een lagere rapporteringtolerantie leidt in beginsel niet tot 
aanvullende controlewerkzaamheden, maar wel tot een uitgebreidere rapportage van bevin-
dingen. De rapporteringtolerantie kan worden vastgesteld op een percentage, bijvoorbeeld 10%, 
van de goedkeuringstolerantie of op een maatschappelijk relevant geacht absoluut bedrag zoals 
€ 150.000.

De rapporteringtolerantie wordt door PS vastgesteld, met inachtneming van vorengenoemde 
minimumeisen. De accountant richt de controle in, rekening houdend met de rapportering-
tolerantie om te kunnen waarborgen dat alle gesignaleerde onrechtmatigheden die dit bedrag 
overschrijden ook daadwerkelijk in het verslag van bevindingen worden opgenomen.

In het hierna opgenomen schema zijn de goedkeuringstolerantie en de rapporteringtolerantie(s) 
opgenomen zoals door PS vastgesteld voor het controlejaar 2014.
Goedkeuringstolerantie Strekking controleverklaring:

Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeurend

Fouten in de jaarrekening (% lasten) ≤ 1% >1%<3% - ≥ 3%

Onzekerheden in de controle (% lasten) ≤ 3% >3%<10% ≥ 10% -

Fouten spreken voor zich. Onzekerheden zijn minder hard kwantificeerbaar. Voor zover het 
totaal van de individuele fouten kleiner dan of gelijk is aan ca. € 2,7 miljoen wordt de jaarrekening 
goedgekeurd. Als het totaal van de fouten tussen ca. € 2,7 miljoen en maximaal ca. € 8,1 miljoen 
blijven, komt een verklaring met beperking bij de jaarrekening. Als het totaal van de fouten groter 
of gelijk is dan ca. € 8,1 miljoen, komt een afkeurende verklaring bij de jaarrekening.

Hetzelfde geldt voor de onzekerheden:
- onzekerheden kleiner dan of gelijk is aan ca. € 8,1 miljoen: goedkeurende verklaring;
- onzekerheden tussen ca. € 8,1 miljoen en maximaal ca. € 27,0 miljoen: verklaring met 

 beperking;
- onzekerheden groter dan of gelijk aan ca. € 27,0 miljoen: verklaring van oordeelonthouding.

Een verklaring met beperking is een goedkeurende verklaring, waarvan een deel van de baten en 
lasten wordt uitgezonderd op grond van geconstateerde fouten of onzekerheden.

De gehanteerde tolerantiegrenzen zijn gebaseerd op de jaarrekening 2013. Op basis van de 
Jaarrekening 2014 zal de definitieve goedkeuringstolerantie (voor 2014) worden bepaald.

Voor de rapporteringtolerantie stellen PS als maatstaf dat de accountant op het niveau van 
programma’s/ producten in de Begroting elke fout of onzekerheid groter dan of gelijk aan 
€ 270.000 rapporteert. 
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Reikwijdte accountantscontrole rechtmatigheidtoetsing
De accountantscontrole op rechtmatigheid voor het kalenderjaar 2014 is limitatief gericht op 
het volgende.

 ▪ De naleving van wettelijke kaders, zoals opgenomen in het Normenkader in het kader van 
de rechtmatigheidcontrole bij de provincie. Dit uitsluitend voor zover deze directe financiële 
beheershandelingen betreffen of kan betreffen.

 ▪ Indien en voor zover bij de accountantscontrole materiële financiële onrechtmatige hande-
lingen worden geconstateerd, worden deze in de rapportage en oordeelsweging uitsluitend 
betrokken indien en voor zover het door de staten of hogere overheden vastgestelde regels 
betreft. 

Met andere woorden: interne regels van college naar ambtelijke organisatie, GS-besluiten, vallen 
daar buiten. Wel worden in de accountantscontrole betrokken GS-besluiten voor zover zij 
een nadere uitwerking zijn van hogere wet- en regelgeving en betrekking hebben op financiële 
rechtmatigheid (kaderstellende besluiten). 
Een afwijking van deze lagere regelgeving kan passend zijn binnen de uitvoering van “hogere” 
besluiten. Het is (over het algemeen) aan GS om een oordeel te vellen over de geconstateerde 
afwijkingen van lagere interne regels.

Rapportering accountant
Tijdens en na afronding van de controlewerkzaamheden rapporteert de accountant hierna in het 
kort weergegeven als volgt.

Interimcontroles
In de tweede helft van het jaar wordt door de accountant een zogenaamde interim-controle 
uitgevoerd. Over de uitkomsten van die tussentijdse controle wordt een verslag uitgebracht. 
Bestuurlijk relevante zaken worden, op grond van de overeengekomen rapportagewensen, ook 
aan PS gerapporteerd. 

Verslag van bevindingen
In overeenstemming met de Provinciewet wordt over de controle een Verslag van bevindingen 
uitgebracht aan PS en in afschrift aan GS. In het Verslag van bevindingen wordt gerapporteerd 
over de opzet en uitvoering van het financiële beheer en of de beheersorganisatie een getrouw 
en rechtmatig financieel beheer en een rechtmatige verantwoording daarover waarborgen.

Uitgangspunten voor de rapportagevorm
Gesignaleerde onrechtmatigheden worden toegelicht gespecificeerd naar de aard van het crite-
rium (begrotingscriterium, voorwaardencriterium, etc.). Fouten of onzekerheden die de rappor-
teringtolerantie als bedoeld in hoofdstuk 3 van dit Controleprotocol overschrijden, worden 
weergegeven in een apart overzicht bij het Verslag van bevindingen. De accountant rapporteert 
ook over eventuele bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en de continuïteit van 
de door de provincie Drenthe gehanteerde geautomatiseerde informatieverzorging.

Controleverklaring
In de controleverklaring wordt op een gestandaardiseerde wijze, zoals wettelijk voorgeschreven, 
de uitkomst van de accountantscontrole weergegeven, zowel ten aanzien van de getrouwheid als 
de rechtmatigheid. Deze controleverklaring is bestemd voor PS, zodat deze de door het college 
van GS opgestelde Jaarrekening kan vaststellen. 
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2 Normenkader

Kader interne regelgeving met financiële beheershandelingen 2014 d.d. 1 juni 2014.

1 ALGEMEEN BESTUUR
1.1 Het organisme

 ▪ Regeling vergoedingen Statenfracties (gewijzigd 10/06/11)
 ▪ Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden (gewijzigd 16/04/14)
 ▪ Besluit mandaat en machtiging provinciale staten (24/12/11) 

1.2 Organisatie
 ▪ Organisatiebesluit provincie Drenthe 2008 (gewijzigd 1/09/11)
 ▪ Financiële verordening Drenthe 2004 (gewijzigd 14/11/12) 
 ▪ Controleverordening provincie Drenthe
 ▪ Treasurystatuut provincie Drenthe 2009 (gewijzigd nieuw statuut per 24/03/14, oude 

statuut per 24/03/14 ingetrokken)
 ▪ Besluit mandaat, volmacht en machtiging gedeputeerde staten van Drenthe 2007, m.u.v. 

artikelen 2, 2a, 2b en 3 (ingetrokken 19/02/08) (nog geldig voor externe mandaten)
 ▪ Mandaatbesluit LNV Dienst Landelijk Gebied provincie Drenthe 2007 (ingetrokken 

19/02/08).  
Op grond van het voorgaand punt zijn bepaalde bevoegdheden in het kader van de ILG 
gemandateerd aan DR/DLG. In dit kader is in het Bestuurlijk Overleg Landelijk Gebied 
in het najaar van 2007 besloten om één landelijk “Normen- en toetsingskader accountants-
onderzoeken DR en DLG/BBL 2007 “ toe te passen. Hierdoor is het van toepassing 
zijnde normenkader 2007 van de provincie Drenthe aangepast. Het van toepassing zijnde 
Normenkader accountantsonderzoeken DR en DLG 2007 is als bijlage opgenomen  
(bijlage 1a en 1b)

 ▪ Besluit ondermandaat beleidsregel financiering provinciale monumenten (26/03/09)
 ▪ Besluit ondermandaat landinrichtingsprocedures (03/03/09)
 ▪ Nota reserves en voorzieningen 2012 
 ▪ Mandaatbesluit Omgevingsdienst Groningen-Provincie Drenthe (03/12/13)
 ▪ Mandaatbesluit milieutaken directeur Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (20/12/13)
 ▪ Besluit overzicht interne ondermandaten en vertegenwoordiging in rechte (20/12/13)
 ▪ Uitvoeringskader Financieringsinstrumentarium Drenthe beschreven in notitie 

Fondsvorming provincie Drenthe
 ▪ Besluit mandaat SNN inzake Interestsubsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw 

particulieren 2013-2015 (IEBB Drenthe 2013-2015) (10/02/14)
 ▪ Besluit mandaat SNN inzake Tijdelijke Drentse Energiepremie Bestaande Bouw 

Particulieren 2014 (Drentse Energiepremie 2014) (23/05/14)

2 BELASTINGEN, RETRIBUTIES EN HEFFINGEN
 ▪ Legesverordening provincie Drenthe 2010 (gewijzigd 18/12/13) 
 ▪ Grondwaterheffingsverordening provincie Drenthe (gewijzigd 01/01/13) 
 ▪ Heffingverordening ontgrondingen Drenthe 2000 (11/12/02)
 ▪ Verordening nazorgheffing stortplaatsen provincie Drenthe (gewijzigd 29/01/14 met terug-

werkende kracht tot 27/11/13)
 ▪ Verordening op de heffing op de opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting 

Drenthe (gewijzigd 01/01/13) 
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3 SUBSIDIEREGELINGEN
3.1 Algemeen

 ▪ Algemene subsidieverordening Drenthe 2007 en 2012
 ▪ Kader revolverend financieren (19/12/12)  

3.3 Natuur en milieu
 ▪ Subsidieverordening inrichting landelijk gebied (gewijzigd 08/10/10)
 ▪ Uitvoeringsbesluit natuur en milieueducatie
 ▪ Subsidieregeling Leren voor Duurzame ontwikkeling (ingetrokken 01/01/10)
 ▪ Subsidieregeling energieprojecten (01/01/06) 
 ▪ Beleidsregel water vasthouden en bergen (01/10/09)
 ▪ Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer en Programma van eisen kwaliteit 

handboek natuurbeheer
 ▪ Beleidsregel voor Duurzame Ontwikkeling Drenthe 2008-2011 (04/03/10)
 ▪ Mandaat en machtigingenbesluit Programma Beheer, Subsidieverordening natuur en 

landschapsbeheer, subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap, provinciale 
Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied (04/10/13) 

 ▪ Uitvoeringsbesluit verdeling waarderingssubsidies per boekjaar (natuur)werkgroepen 
(01/07/12) 

 ▪ Subsidieregeling grondaankoop EHS (geldig 01/01/12 )
 ▪ Interestsubsidieregeling energiebesparing bestaande bouw particulieren (15/12/11) 
 ▪ Uitvoeringsbesluit milieusteun energieprogramma Drenthe (28/4/12)
 ▪ Subsidiereglement Drentse Green deals (tot 31/12/15) 
 ▪ Besluit tot intrekking van drie besluiten over het Groenmanifest 2012 (31/01/14)
 ▪ Besluit Vaststelling Beleidskader Stikstof 2.0 (11/02/14)
 ▪ Subsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw particulieren (2011-2013)
 ▪ Subsidieregeling asbest eraf, zonnepanelen erop Drenthe
 ▪ Uitvoeringsbesluit subsidie ‘Duurzaamheidslening hernieuwbare energie’(‘zonnelening’) 

(18/12/13) 
 ▪ Subsidiegids Platteland (geldig 01/01/14)
 ▪ Interestsubsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw particulieren Drenthe 

2013-2015 (IEBB Drenthe 2013-2015) (28/01/14)
 ▪ Uitvoeringsbesluit en nadere regels Interestsubsidieregeling Energiebesparing Bestaande 

Bouw particulieren (IEBB Drenthe 2013-2015) (28/01/14)
 ▪ Beleidsregel Tijdelijke Drentse Energiepremie Bestaande Bouw Particulieren 2014 

(14/04/14)
 ▪ Beleidsregel Duurzaam Door Drenthe 2013-2016

3.5 Economie, recreatie/toerisme en landbouw
 ▪ Verordening Transitie II en Pieken (gewijzigd 27/04/13 )
 ▪ Subsidieregeling Human Resource Management Plus 2010 
 ▪ Beleidsregel Provinciaal herstructurering Programma (PHP) 2011
 ▪ Subsidieregeling Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2008 (versie 2010) (gewij-

zigd 27/04/13) 
 ▪ Kaderverordening subsidies Samenwerkingsverband Noord-Nederland 2000 
 ▪ Uitvoeringsbesluit innovatief Actieprogramma Drenthe (2010-2012) (geldig tot 01/01/16)
 ▪ Omnibus Decentraal-regeling Drenthe (01/01/09)
 ▪ Omnibus Decentraal-regeling Noord-Nederland
 ▪ Besluit ondermandaat SNN (geldig 14/04/10) 
 ▪ Besluit ondermandaat STINAT (geldig 19/12/08) 
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 ▪ Besluit ondermandaat stichting Meer en Minder inzake SEBB particulieren (2011-2013)
 ▪ Mandaat, volmacht en machtigingsbesluit inzake aanwijzing toezicht houders NIOF en 

NIOF 2008
 ▪ Uitvoeringsbesluit subsidie economische structuur versterking
 ▪ Uitvoeringsbesluit Dorpsinitiatieven Drenthe

3.6 Cultuur en welzijn 
 ▪ Subsidieverordening jeugdzorg Drenthe en Controleprotocol jeugdzorg (gewijzigd 01/07/12) 
 ▪ Uitvoeringsbesluit culturele gemeente van Drenthe (vastgesteld per 01/07/12) 
 ▪ Reglement culturele prijs van Drenthe 
 ▪ Uitvoeringsbesluit subsidieverlening cultuurnota 2013-2016 
 ▪ Uitvoeringsbesluit financiering herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe 2013-2016 

(per 01/01/13) 
 ▪ Uitvoeringsbesluit financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe (per 

01/01/13) 
 ▪ Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, Leidraad te 

financieren instandhoudingkosten laagrentende leningen
 ▪ Uitvoeringsvoorschriften financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe
 ▪ Besluit ondermandaat financiering provinciale monumenten  

4 WATER, (WATER)WEGEN, VERKEER EN VERVOER
Verordening Provinciale Commissie Verkeer- en Vervoerberaad Drenthe (06/06/01)

 ▪ Financieel Protocol Convenanten Duurzame stedelijke bereikbaarheid 2006-2008 (09/09/08)
 ▪ Aanbestedingsbeleid voor werken 2010 (gewijzigd in versie 2013 per 01/04/13) 
 ▪ Aanbestedingsbeleid voor diensten en leveringen (gewijzigd in versie 2013 per 01/04/13) 
 ▪ Verordening alleenrecht Stichting Bewegwijzering NL (in werking per 01/01/12 )

5 NATUUR EN MILIEU
 ▪ Bodemnota deel 2 Werk maken van eigen bodem  

(oktober 2008, nieuwe nota medio oktober 2014) 
 ▪ Reglement Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe (gewijzigd 15/04/03) 
 ▪ Beleggingsstatuut Fonds nazorg gesloten stortplaatsen (gewijzigd 03/03/11)
 ▪ Beleidsregel voor nazorgplannen ex artikel 8.49 Wet milieubeheer inclusief rekenmodule 

(gewijzigd 05/03/11)
 ▪ Subsidieverordening Natuur en landschapsbeheer
 ▪ Verordening nazorgheffing stortplaatsen provincie Drenthe (gewijzigd 29/01/14 met terug-

werkende kracht tot 27/11/13)
 ▪ Bodemnota “werk maken van eigen bodem 2014-2019” (mei 2014)

8 CULTUUR EN WELZIJN
 ▪ Provinciale monumentenverordening (24/03/’07) 

9 OMGEVING
 ▪ Provinciale omgevingsverordening Drenthe (10e en 12e wijzigingstranche) (gewijzigd 2014)
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Bijlage 1a bij het kader interne regelgeving met financiële beheershandelingen 2014 d.d. 1 juni 2014

Normenkader Externe regelgeving

Het gaat om de volgende regelgeving:

 ▪ Algemene wet bestuursrecht

 ▪ Europese aanbestedingsrichtlijnen

 ▪ artikelen 107,108 en 109 van het VWEU 

 ▪ Relevante Vo van de EU, inclusief alle richtsnoeren (inclusief kader richtlijn water)

 ▪ Wet op het BTW compensatiefonds (BCF)/ Wet Omzetbelasting

 ▪ Algemene wet inzake Rijksbelastingen

 ▪ EU kaderverordening Plattelandsontwikkeling Leader + Verordening Europese Structuurfondsen (inclusief POP, EPD)

 ▪ WILG

 ▪ Reconstructiewet 

 ▪ Landinrichtingswet

 ▪ Nationaal bestuursakkoord water

 ▪ Invorderingswet

 ▪ Besluit rivierdijkversterking

 ▪ Subsidieregeling (PSAN, PSN, SVNL en SKNL

Bijlage 1b bij het kader interne regelgeving met financiële beheershandelingen 2014 d.d. 1 juni 2014

Normenkader Interne regelgeving voor DLG/DR

Het gaat om de volgende LNV regelgeving:

1.2.10. Besluit mandaat, volmacht en machtiging gedeputeerde staten 2004

3.3.2 Subsidieregeling natuurbeheer Drenthe (25/07/07 tw kracht tot 01/01/07) 

3.3.3. Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer (van kracht tot 01/01/2017)

3.3.4 Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap

De volgende regelingen/verordeningen/regels zijn ingetrokken maar zijn nog vermeld voor de 
afwikkeling van lopende gevallen:

Ingetrokken 12/04/12
(3.5 ) Innovatief actieprogramma Drenthe 2008 – 2010 

Ingetrokken 01/07/12
(3.3) Subsidieregeling natuur en milieueducatie Drenthe 
(3.3)  Beleidslijn inzake bijdragen uitvoeringskosten sanering industrielawaai provincie 

Drenthe(22/07/98) 
(3.4) Verdelingsverordening Stads- en dorpsvernieuwingfonds 1994 (17/10/01) 
(3.4) Subsidieverordening stedelijke ontwikkeling Drenthe 
(3.4) Beleidsregel collectief particulier opdrachtgeverschap 
(3.4) Verdelingsverordening stedelijke vernieuwing 2000 
(3.4) Stimuleringsmaatregel Drentse woningmarkt 
(3.5) Subsidieregeling kwaliteitsinvesteringen in de toeristische sector 2000 
(3.5) Subsidieregeling Ontwikkeling recreatie en toerisme (17/10/01)  
(3.5) Beleidsregel structuurversterking vrije tijdseconomie 
(3.5) Subsidieregeling toerisme natuurlijk Drenthe 2008 – 2010 (11/10/08, gewijzigd 04/12/09) 

Ingetrokken 01/09/12
(3.3) Subsidieregeling innovatieve energieprojecten bestaande bouw woningcorporaties 
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Ingetrokken 22/09/12
(5) Subsidieregeling natuur en landschap 
(5) Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer  

Ingetrokken 01/01/13
(3.4) Tenderregeling Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing 3 ISV 
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Kader externe regelgeving met financiële beheershandelingen 2014 d.d. 1 juni 2014

0.0 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
 ▪ Wet Fido (gewijzigd 11/12/13)
 ▪ Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) (gewijzigd 03/04/09)
 ▪ Financiële verhoudingswet (provinciefonds)
 ▪ Provinciewet
 ▪ Invorderingswet
 ▪ Besluit Begroting en Verantwoording
 ▪ Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties van 7 juli 2006, 

houdende regels met betrekking tot de verantwoordingsinformatie over specifieke uitke-
ringen in de jaarrekening van provincies en gemeenten (Regeling verantwoordingsinformatie 
specifieke uitkeringen)

 ▪ Informatie voor derden (IV3)
 ▪ Wet op het BTW compensatiefonds
 ▪ Wet omzetbelasting
 ▪ Algemene Wet inzake rijksbelastingen

1.1 Bestuurlijke aangelegenheden
 ▪ Burgerlijk Wetboek
 ▪ Wet gemeenschappelijke regelingen 
 ▪ Artikelen 107,108 en 109 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU) 
 ▪ Algemene wet bestuursrecht

3.1 Beheer en onderhoud
 ▪ Europese aanbestedingsrichtlijnen voor werken, diensten en leveringen
 ▪ Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (01/12/05) (vervangen door 

Aanbestedingswet 2012 (per 01/04/2013)
 ▪ Wegenwet 
 ▪ Waterstaatswet 1900

3.2 Verkeer
 ▪ BDU
 ▪ Besluit BDU verkeer en vervoer
 ▪ Uitvoeringsregeling en beleidsregel BDU verkeer en vervoer
 ▪ Wet Luchtvaart
 ▪ Besluit Burger Luchthavens
 ▪ Regeling Burgerluchthavens en militaire luchthavens

3.2 Vervoer
 ▪ Wet personenvervoer
 ▪ Besluit infrastructuurfonds

4.0 Waterhuishouding
 ▪ Waterschapswet (gewijzigd 22/12/09)
 ▪ Waterwet (22/12/09)
 ▪ Invoeringswet Waterwet (22/12/09)
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5.0 Milieu Algemeen
 ▪ Wet milieubeheer 
 ▪ Wijzigingsregeling subsidieregeling BANS klimaatconvenant (vereenvoudiging subsidievoor-

waarden en vaststelling Prestatie kaart provincies) 
 ▪ Wet sanering industrielawaai
 ▪ Besluit OM afdoening 

5.1 Bodem
 ▪ Wet bodembescherming 
 ▪ Wet stedelijke vernieuwing
 ▪ Regeling financiële bepalingen bodemsanering
 ▪ Besluit financiële bepalingen bodemsanering
 ▪ Besluit uniforme saneringen
 ▪ Regeling uniforme saneringen
 ▪ Besluit bodemkwaliteit
 ▪ Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

5.2 Vergunningverlening en handhaving milieubeheer
 ▪ Ontgrondingenwet
 ▪ Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

6.1 Natuur
 ▪ Kaderwet LNV subsidies 
 ▪ Flora- en Faunawet 
 ▪ Boswet: schadevergoeding 
 ▪ Natuurbeschermingswet 1998 (gewijzigd 25/04/13) 

6.2 Plattelandsbeleid
 ▪ Landinrichtingswet 
 ▪ Wet inrichting Landelijk gebied

7.0 Economie
 ▪ artikelen 107, 108 en 109 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU) 
 ▪ Kaderwet EZ-subsidies
 ▪ Wet toezicht Europese subsidies
 ▪ Beschikkingen EZ-Kompas/ D2 Beschikking Operationeel Programma voor Noord 

Nederland (OP-EFRO)
 ▪ Beschikking Operationeel Programma voor Noord Nederland (OP-EFRO)
 ▪ Plattelandsontwikkelingsprogramma Nederland
 ▪ Europees programma Innovatieve Acties CCI 2005 NL 16 0 PP 002
 ▪ Gebiedsopgave Zuidoost-Drenthe 2007-2013
 ▪ Algemene groepsvrijstellingsverordening nr. 800/2008

Onderstaande regelgeving is van belang voor zover de provincie Drenthe cofinanciering 
verstrekt aan projecten die tevens financiering uithoofde van deze regelingen ontvangen, omdat 
dan de ASV niet van toepassing is.

 ▪ Standaardvoorwaarden voor projecten uitgevoerd in het kader van het Kompasprogramma, 
voor EFRO en EZ/KOMPAS

 ▪ Standaardvoorwaarden voor projecten uitgevoerd in het kader van Pieken in de Delta Noord 
Nederland, het Operationeel programma Noord Nederland
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7.1 Toerisme en recreatie
 ▪ EG verdrag 70/2001

7.2 Landbouw
 ▪ artikelen 107, 108 en 109 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU) 

8.0 Welzijn
 ▪ Wet maatschappelijke ondersteuning

8.2 Cultuur
 ▪ Wet op specifiek cultuurbeleid
 ▪ Bekostigingsbesluit cultuuruitingen
 ▪ Regeling subsidie en uitkeringen cultuuruitingen
 ▪ Monumentenwet 
 ▪ Mediawet 
 ▪ Wet op de jeugdzorg
 ▪ Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg
 ▪ Regeling bekostiging jeugdzorg
 ▪ Landelijk beleidskader Jeugdzorg 2009-2012

9.0 Ruimtelijke ordening
 ▪ Wet ruimtelijke ordening
 ▪ Crisis en herstel wet
 ▪ Besluit Algemene regels Ruimtelijke Ordening 
 ▪ Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

9.1 Volkshuisvesting/stedelijke vernieuwing
 ▪ Wet ruimtelijke ordening
 ▪ Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening en uitvoeringsbesluiten 
 ▪ Wet Stedelijke vernieuwing (gewijzigd 24/04/08, staatsblad 2008 nr. 167 i.v.m. SISA)
 ▪ Invoeringswet stedelijke vernieuwing 

10 Algemeen
 ▪ Wet markt en overheid 

 Inkopen
 ▪ Europese aanbestedingsrichtlijnen levering
 ▪ Europese aanbestedingsrichtlijnen werken
 ▪ Europese aanbestedingsrichtlijnen diensten (vervangen door Aanbestedingswet 2012 

(01/04/13) 

 Personeel
 ▪ Ambtenarenwet
 ▪ Fiscale wetgeving
 ▪ Sociale verzekeringswetten
 ▪ Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers
 ▪ Rechtspositiebesluit Commissarissen van de Koningin
 ▪ Rechtspositiebesluit Gedeputeerden
 ▪ Wet normering topinkomens
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Nota van aanbieding Begroting 2015 
 

 

 

Inleiding 

 

Onze samenleving verandert sneller dan ooit. Globalisering, technologische ontwikkelingen en de 

verschuiving naar een participatiesamenleving zijn slechts enkele voorbeelden. Steeds meer staat de 

eigen verantwoordelijkheid voor eigen leven en omgeving voorop. Het belang van Europa neemt toe. 

Maatschappelijke vraagstukken houden steeds minder rekening met geografische grenzen, ook 

binnen ons eigen land.  

Deze ontwikkelingen maken dat de overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven zich 

oriënteren op hoe ze georganiseerd moeten zijn. Duidelijk is dat van de overheid wordt verwacht dat 

zij haar rol flexibel en vraaggericht vervult.  

 

Tegen deze achtergrond biedt het college u de begroting 2015 aan. In deze begroting zetten we 

opnieuw in op ontwikkelingen en op vraagstukken die om snelle actie vragen. Onze ambitie blijft 

onverminderd. We houden daarbij rekening met de situatie dat in 2015 een nieuwe bestuursperiode 

aanbreekt. De afgelopen jaren heeft het college steeds financieel gezond beleid gevoerd, in jaren die 

zich vooral kenmerkten door moeilijke economische tijden. Belangrijke zaken zijn opgepakt, de 

financiën zijn op orde en er is financiële ruimte gecreëerd voor de volgende bestuursperiode. Het 

college is hier trots op.  

 

Wij stellen in ons handelen de maatschappelijke opgaven centraal. In samenwerking met betrokken 

partners binnen en buiten Drenthe pakken wij deze vraagstukken op. Co-creatie is hierbij  een 

belangrijke manier om samen met betrokken partners tot gedragen beleid en uitvoering te komen. 

Onze rol verandert van ‘zorgen voor’ in ‘zorgen dat’. Dat vraagt om intensieve deelname aan 

strategische netwerken en zo nodig om het in positie brengen van een andere belanghebbende partij. 

Afhankelijk van het vraagstuk zien wij voor de provincie een signalerende, verbindende, ontzorgende, 

uitvoerende, of normerende rol. Onze werkprocessen passen wij hierop aan. Dit is bijvoorbeeld  

zichtbaar bij de Noordelijke Innovatie Agenda (NIA) en RiS3 en lag ook al aan de basis bij de 

Noordervisie.  

 

De provincie heeft tevens oog voor de ontwikkeling dat Drentse gemeenten vraaggericht 

samenwerking met andere gemeenten zoeken om antwoord te geven op maatschappelijke 

ontwikkelingen. Ook dit is een vorm van regiodenken, die nieuwe dynamiek en energie oplevert.  Het 

college vindt dat gemeente- en provinciegrenzen hierin geen belemmeringen mogen vormen. Wij 

staan open voor dit denken en zullen gemeenten waar nodig faciliteren.  

 

Binnen de ingezette koers uit het collegeprogramma `Focus en verbinding  en `Koers in onzekere 

tijden ‘kiezen wij er voor opnieuw te intensiveren en te versnellen waar dat kan. Met als doel: een 

vitaal, groen, economisch en samenwerkend Drenthe. We focussen ons op zaken waar wij het 

verschil kunnen maken en waar een kleine interventie een zo groot mogelijk rendement heeft. 

Er lijkt sprake te zijn van  een voorzichtig herstel van de economie. Onze extra investeringen uit 2013 

en 2014, zoals de versnelde aanpak van de N391 en maatregelen in het kader van de fietsnota, 

werpen hun eerste vruchten af. De financiële situatie stemt hoopvol. Ook om dit momentum zo goed 

mogelijk te benutten gaan wij door met investeren in werkgelegenheid en leefbaarheid.   

  

In het kader van de Voorjaarsnota 2014 en de Begroting 2015 hebben wij middelen vrijgemaakt om 

extra te investeren in de Drentse samenleving. Deze ruimte komt uit het rekeningresultaat 2013 (€ 3,7 

miljoen) en de ruimte in de Begroting 2014 (€ 7,5 miljoen). We zetten deze middelen in op de thema’s: 
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Europa en cofinanciering, vitaal platteland, medegebruik van natuur en landschap met name voor 

openluchtrecreatie, duurzame energie, werk en innovatie in brede zin, breedband en openbaar 

vervoer, (fiets)innovaties en (onderhoud van) infrastructuur in het kader van veiligheid en 

duurzaamheid.  

 

Accenten 

De begroting bouwt voort op de koers die wij in de Voorjaarsnota hebben uitgezet en waarop uw 

staten met ideeën heeft gereageerd. Deze ideeën zijn opgepakt en verweven in bestaande 

programma’s. Werk, werk, werk is het credo. In het bijzonder voor lager opgeleiden. Wij zetten de lijn 

door om economie, energie en verkeer en vervoer centraal te stellen. Wij geven bijvoorbeeld 

uitvoering aan een onderzoek naar het vierde kwadrant van het Gevangenismuseum. Ook stimuleren 

wij de planontwikkeling van het Hunebedinformatiecentrum en een concreet plan om meer aandacht 

te hebben voor het onderwijs in het Drents en het Duits. 

Sensortechniek waterbeheer kan een belangrijke bijdrage leveren aan het optimaliseren van het 

waterbeheer. Wij richten ons op het verbinden van kansrijke projectvoorstellen aan bedrijfsleven, 

onderwijs en onderzoek. De leegstandproblematiek is ingepast in bestaand beleid zoals de 

Uitvoeringsregeling stimulering herontwikkeling en herbestemming van vastgoed. Ook bevorderen wij 

de herbestemming van monumentaal karakteristiek gebouwd erfgoed. 

De verhuizing van de traumahelikopter van het UMCG naar Groningen Airport Eelde vinden wij een 

positieve ontwikkeling. Tevens nemen we een positieve grondhouding aan ten aanzien van de 

voorgenomen integrale planontwikkeling betreffende het concentreren van maatschappelijke 

voorzieningen op het luchthaventerrein, zoals ambulancezorg en brandweerzorg, in combinatie met 

vernieuwing van de voorziening van de luchthavenbrandweer. 

 
Hieronder geeft het college een nadere toelichting op de ambities uit ons collegeprogramma, waar wij 

met voorrang aan werken.    

 

 

I Samenwerkend Drenthe  

 

In Europa staan de regio’s centraal. Drenthe vormt met Groningen en Fryslân een regio die 

maatschappelijke vraagstukken aanpakt met andere betrokken (overheids)partijen.    

 

Het belang van Europa voor onze provincie neemt verder toe. Wij hebben daarom een 

`gecoördineerde meerjarenaanpak Europa’ uitgewerkt. Op ieder beleidsterrein en in iedere sector 

bieden we aan om onze Europese kennis, expertise en netwerk te delen met bedrijven, gemeenten, 

kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Wij richten ons op beïnvloeding van wet- en 

regelgeving, analyse en advies, informatie en bewustwording, het gebruiken van EU instrumenten en 

programma’s voor  Drenthe en lobby en samenwerking. Vooral de Europese programma’s EFRO 

2014-2020, het POP en de INTERREG-programma’s zijn nu belangrijk voor Drenthe. Deze 

programma’s gaan in 2015 van start. Centraal daarbij staat een aanpak zoals hiervoor beschreven, 

met partners vanuit maatschappelijke opgaven. We stellen extra investeringsruimte beschikbaar om 

onze ambitie daarin te onderstrepen en om herberekende Europese gelden te kunnen cofinancieren. 

 

 

II Vitaal Drenthe 

 

Het college heeft ‘Vitaal platteland’ samen met u een prioritair thema gemaakt in ons beleid. Dat werpt 

nu zijn vruchten af. Ook in 2015 stellen wij twee tenders open voor het stimuleren van 

dorpsinitiatieven. Daarnaast zetten we in op een gebiedsgerichte aanpak. Met de gemeenten in 

Zuidoost-Drenthe en Hoogeveen zijn we gekomen tot een gerichte en gecombineerde inzet op 
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toerisme en recreatie, arbeidsmarkt, mobiliteit en bereikbaarheid en wonen en leefomgeving. De 

afspraken worden in 2015 in projecten omgezet.  

In Zuidwest-Drenthe richten we ons vooral op  landschapsbeheer (Verbreed Markeplan LTO Noord). 

We hebben onlangs  de Uitvoeringsregeling stimulering herontwikkeling en herbestemming van 

vastgoed  vastgesteld. Hiermee geven we een impuls aan het verduurzamen, saneren, slopen en de 

vernieuwbouw van de bestaande woning- en bedrijfsvoorraad. 

Door de economische situatie en de veranderende bevolkingssamenstelling  zit de woning- en 

bedrijfsmarkt in delen van Drenthe op slot. We zien bovendien de ontwikkeling dat  consumenten 

steeds meer internetaankopen doen. In winkelgebieden treedt leegstand op. Hierdoor komt de 

leefbaarheid van dorpskernen onder druk te staan. We stimuleren daarom investeringen in bestaand 

vastgoed, om het vastgoed toekomstbestendig te maken. Zo anticiperen we op de vraag naar nieuwe 

vormen van bedrijfshuisvesting, veranderend winkelgedrag en veranderingen in de bevolkings- en 

huishoudingssamenstelling. Tevens stimuleren we op deze wijze de werkgelegenheid. 

Krimp en neergang beperken zich niet tot het platteland. Daarom heeft het college voor 2015 extra 

middelen beschikbaar gesteld voor versterking van stedelijke kernen. Met de betrokken gemeenten 

hebben wij voor de stedelijke kernen Meppel, Hoogeveen, Coevorden, Roden en Beilen verkend hoe 

wij hun ontwikkeling in 2014 en 2015 kunnen stimuleren. De nadruk ligt hierbij op projecten die de 

positie van de kernen als vestigingsplaats en als woon- en werkgelegenheidscentrum versterken. Wij 

maken hierover nog dit jaar uitvoeringsafspraken.  

 

Sociaal beleid voeren we uit in nauwe samenhang met andere provinciale kerntaken als economie, 

arbeidsmarkt en vitaal platteland. We spelen snel in op vragen van gemeenten en organisaties.  

Sportevenementen zijn een belangrijk speerpunt. Vanuit een groot maatschappelijk belang, 

bereikbare en betaalbare zorg in Drenthe, geven wij samen met gemeenten, zorgaanbieders en 

verzekeraars een verdere invulling aan het thema zorg. Dit doen we vanuit de provinciale kaders van 

vitaal platteland, arbeidsmarkt en zorgeconomie. 

 

De landbouwsector is belangrijk voor Drenthe. We stimuleren de sector om verder te verduurzamen  

en een goede balans te vinden tussen `people, planet en profit’. Het 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.  

Drenthe heeft ondertussen ruime ervaring met het stimuleren van het sluiten van stofkringlopen. Om 

de mest- en stikstofproblematiek aan te pakken, gaat Drenthe hiermee door. Deze aanpak vindt 

onderhand ook buiten Drenthe ingang. Ze is noodzakelijk voor de grondgebonden melkveehouderij 

om te kunnen groeien in de komende jaren. 

 

Verkeer en vervoer  

Een goede bereikbaarheid en veilig deelnemen aan het verkeer is belangrijk voor onze  

concurrentiekracht. Wij investeren daarom extra in openbaar vervoer, fietsinnovaties, veiligheid, 

duurzaamheid en infrastructuur. Naast de grote, vaak meerjarige projecten zoals het veilig maken van 

de N34 en andere stroomwegen, het maken van rotondes, tunnels en ongelijkvloerse kruisingen, 

willen we samen met gemeenten investeren in een aantal  maatregelen op kruispunten en 

(fiets)oversteken. We hebben de voorbereiding ter hand genomen van een nieuw investeringsplan VV, 

dat medio 2015 moet worden vastgesteld voor de rest van dit decennium. 

 

We willen de vervoersmogelijkheden op het platteland voor iedereen vergroten. Er wordt binnenkort 

een proef gestart, waarbij we verschillende vormen van vervoer, zoals doelgroepenvervoer, regulier 

vervoer en mogelijke andere innovaties combineren.  
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Samen met u gaan we in overleg met de openbaar vervoerdeskundigen over de financiering van het 

openbaar vervoer voor de lange termijn en de OV innovaties die we kunnen opnemen in de nieuwe 

concessie 2017-2027. 

 

De provincie investeert in het onderhoud en de verbetering van de Drentse fietspaden, met het accent 

op de fietsveiligheid en onze positie als fietsprovincie. Hierbij hebben we ook aandacht voor de 

kwaliteit van ons uitgebreide plattelandswegenstelsel als onderdeel van het fietsnetwerk. Met het 

onderwijs gaan we samenwerken aan het stimuleren van gebruik van de e-bike. Daar horen ook 

goede faciliteiten bij zoals oplaadpunten en fietsenstallingen. We gaan daarnaast onderzoek doen 

naar de mogelijke bijdrage van sensoren om het fietsen te stimuleren, gebruiksvriendelijker en veiliger 

te maken. 

 

Wegonderhoud  

In 2012 en 2013 is de overbodige openbare verlichting langs de provinciale wegen gesaneerd. Het is 

onze ambitie om de resterende verlichting verder te verduurzamen. Dit betreft in hoofdzaak het 

vervangen van de huidige lampen door energiezuinige lampen. 

 

In het kader van veiligheid en duurzaamheid wordt, samen met  marktpartijen, verkend hoe de 

provinciale infrastructuur als proeftuin kan fungeren voor innovatieve oplossingen. 

 
 
 
III Groen Drenthe 

 

Natuur en landschap 

In het afgelopen jaar hebben we onze inspanningen met succes kunnen afronden in een 

Natuurakkoord. Het resultaat is dat in Drenthe het  natuurbeheer binnen het Nationaal Natuur Netwerk 

(NNN, voormalig EHS) tot 2027 sluitend te financieren valt binnen de beheers- en ontwikkelmiddelen 

die hiervoor van het Rijk en de provincie beschikbaar zijn. Uiterlijk eind 2015 moet duidelijk zijn hoe dit 

zal plaatsvinden, omdat in 2016 het nieuwe stelsel van (agrarisch) natuurbeheer in werking treedt. 

Dan zal ook helder worden of het beheer van landschap en natuur buiten het NNN gefinancierd kan 

worden. In Zuidwest Drenthe zijn goede stappen gezet. 

Wij vinden het belangrijk dat de mogelijkheden om natuur en landschap actief te beleven, bevorderd 

worden. Dit doen we door ruimte te bieden aan buitensporten, en door het verbeteren van de 

toegankelijkheid,  parkeren, en horeca. We zijn in een vergevorderd stadium om  met onder meer de 

terreinbeherende organisaties, het Recreatieschap en andere partners de Natuurvisie ook vanuit dit 

belang in te vullen. Voor goede plannen zal de provincie middelen vrijmaken 

 

Waterkwaliteit en kwantiteit  

Drenthe werkt door aan goed oppervlakte- en grondwater en een duurzaam en veerkrachtig 

watersysteem, dat de risico's op wateroverlast en watertekort beperkt tot een maatschappelijk 

aanvaardbaar niveau. Deze opgaven vloeien voort uit de Kaderrichtlijn water, het Deltaprogramma 

zoetwater en Waterbeheer 21. Ze vergen ook in Drenthe een forse inspanning, vaak gekoppeld aan 

de investeringen op natuurgebied. Voor de cofinanciering van de maatregelen zetten we in op  

Europese programma’s.                            

 

Sensorsystemen en water 

Sensorsystemen dragen nu al bij aan het waterbeheer door de waterschappen (slimme stuwen) en het 

teeltbeheer door de agrariërs (precisielandbouw). Onderzoeks- en onderwijsinstellingen, bedrijven en 

de Drentse overheden gaan dan ook door met het ontwikkelen van nieuwe projecten. De kansrijke 
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projectvoorstellen zetten de betrokkenen om in uitvoerbare projecten. Drenthe heeft daarbij een 

makelaars- en ontwikkelfunctie.                                            

 

Energie 
De zorg voor energieleveringszekerheid en de energietransitie in Europa en Nederland is door 

internationale ontwikkelingen actueler en dringender dan ooit. De transitie naar een duurzame Drentse 

energiehuishouding is urgent. Sneller beperken van de omvang van fossiel energiegebruik en uitstoot 

van CO2 is nodig. We conformeerden ons aan de afspraken voor 2020 en 2023 in het landelijke 

energieakkoord en het noordelijke antwoord daarop (SWITCH). Conform het Energieprogramma en 

de Energiestrategie Drenthe voeren wij onze rol uit. Het stimuleren van de uitvoering van projecten 

zetten we voort met `Green Deals’ en met de inzet van de Drentse Energie Organisatie. We hebben 

daarbij focus aangebracht in de ondersteuning. Waar wij in het verleden projecten vooral 

subsidieerden, stimuleren wij nu ook door het revolverend financieren van potentieel rendabele 

initiatieven van marktpartijen. Het accent ligt nu vooral op het organiseren van de dialoog met de 

partners over het versnellen van de verlaging van het fossiel energiegebruik en het vergroten van het 

aandeel hernieuwbare energieproductie. De regie op de afgesproken realisatie van windenergie en 

het verder stimuleren van zonnestroom in relatie tot ontwikkeling van werkgelegenheid vragen om een 

grote inzet.   

 

 

IV Economisch Drenthe 

 

Ofschoon de eerste tekenen van economisch herstel ook in Drenthe zichtbaar zijn, zijn de 

ontwikkelingen in de werkgelegenheid nog onvoldoende. Het aantal werkzoekenden is nog steeds 

hoog. Daarom zetten we ons ook in 2015 actief in voor een duurzame versterking van de 

werkgelegenheid. Het gaat zowel om impulsen die bijdragen aan het stimuleren van werkgelegenheid 

op de korte termijn als om investeringen in de arbeidsmarkt voor de langere termijn. 

Speerpunten voor 2015 zijn de recreatieve toeristische sector en de gezondheidseconomie.   

 

Samen met onze partners, onder andere ondernemers, onderwijs, gemeenten en UWV, geven we 

impulsen en zorgen we voor investeringen in meer banen en een beter opgeleide beroepsbevolking. 

In het verlengde van de Versnellingsagenda 2.0 zet de provincie zich ook in 2015 in voor mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt en voor meer stageplaatsen en leerwerkplekken bij bedrijven en 

instellingen in Drenthe. In het kader van een goede dienstverlening aan de werkgevers organiseren 

wij samen met onze partners één regionaal aanspreekpunt voor alle werkgevers, te beginnen in de 

technische sector. 

Industrie is naast zorg en handel belangrijk voor de Drentse werkgelegenheid. De koppeling van 

industrie en MKB zorgen voor gewone banen voor gewone Drenten.  

De (maak-)industrie heeft de afgelopen tijd onder druk gestaan. De huidige trends zijn verdere 

automatisering en robotisering. Deze dragen bij aan het slimmer en flexibeler maken van de productie. 

Gezien de in Drenthe aanwezige kennis van sensortechnologie, biedt deze ontwikkeling kansen. 

 

Noordelijke innovatieagenda (NIA) /RIS  

Wij omarmen de Noordelijke Innovatie Agenda (NIA) voor de periode tot 2020. Daarin staan  de 

maatschappelijke thema’s gezondheid, schoon water, duurzaam gebruik van energie en goede 

gezondheid centraal. De NIA toont hoe we bijdragen aan de doelen van de Europese commissie. Het 

is het resultaat van de noordelijke samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs- en 

kennisinstellingen en gemeenten en provincies. De agenda  is voor alle partijen zowel het 

richtinggevend  kader voor innovatie als het middel voor het oppakken  van maatschappelijke 

opgaven. Alle betrokken partijen zullen hierin hun rol moeten pakken. Dit geldt voor de noordelijke 

partners en de provincie Drenthe maar ook voor de provincie Overijssel en onze Duitse partners. 
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Onze rol is met name faciliterend en voorwaardenscheppend. De ondernemers en de sector onderwijs 

en onderzoek zijn aan zet om innovaties in gang te zetten. 

 

Breedband 

Breedband is een effectief middel om diensten en producten op sociaal, maatschappelijk en 

economisch terrein doelmatiger, goedkoper, transparanter, duurzamer en efficiënter te maken. De 

provincie Drenthe legt zich niet neer bij een tweedeling tussen de (voor de markt) rendabele en 

onrendabele gebieden. In de huidige informatie- en netwerksamenleving worden burgers en bedrijven 

steeds afhankelijker van een hoogwaardige en toekomstbestendige breedbandinfrastructuur. De 

bestaande initiatieven dienen hierbij als stimulerend voorbeeld. De provincie stimuleert dit door 

www.verbinddrenthe.nl als online verbindingsplatform "kennisknooppunt breedband" beschikbaar te 

stellen.  

In 2015 richten we een platform breedband op. Dit platform faciliteertbewonersinitiatieven. De Drentse 

breedband coöperatie geeft hulp bij de financiering (vanuit een “breedbandfonds”), verleent juridische 

bijstand en regelt de technische ondersteuning op basis van vragen van Drentse initiatieven. 

 

 

Agribusiness, biobased economy 

De agribusiness en het agro en foodcluster  zijn belangrijk voor  de (inter)nationale voedselzekerheid. 

De biobased economy draagt bij aan een duurzame samenleving. Beide bieden Drenthe grote 

kansen.  

De sterke agrarische sector en groene (vezel)chemie zijn de twee pijlers voor onze aanpak van de 

biobased economy. Samen met bedrijven, kennisinstellingen en organisaties als Plant Value, 

GreenPAC en DPI-Value Centre, ontwikkelt Drenthe nieuwe projecten die het biobased cluster verder 

versterken. Deze aanpak delen we breed via het communicatieprogramma BBE Drenthe. Op 

noordelijke schaal zetten we de clusterorganisatie Greenlincs in om biobased projecten te initiëren. 

Daarnaast gaan we de biobased economy stimuleren door ons provinciaal inkoopbeleid waar mogelijk 

te veranderen in een biobased inkoopbeleid. 

 

Evenementen 

De provincie investeert extra in hoogwaardige evenementen, zowel op het gebied van sport als 

cultuur. Wij willen zomeer bezoekers van binnen en buiten Drenthe trekken. Dit heeft een directe 

maatschappelijke en economische spin-off. Maar ook voor de lange termijn vestigen bijzondere 

evenementen als het Pauperparadijs in Veenhuizen en Viering 50 jaar Drentsche Aa, regionale en 

nationale aandacht op de voor onze provincie belangrijke ontwikkelingsgebieden.      

 
 

Financieel perspectief Begroting 2015 

 

Het financieel beleid van ons college is in de afgelopen jaren behoedzaam, solide en succesvol 

geweest. Behoedzaam, omdat wij ons niet rijk rekenen. Solide, omdat we voor eventuele tekorten 

bezuinigingsscenario’s beschikbaar hebben. En succesvol, zodat een volgende bestuursperiode  kan 

beginnen vanuit een gezonde bedrijfsvoering, met een begroting die duurzaam in evenwicht is. 

 

Passend bij onze veranderende rol, werken wij  nauw samen met gemeenten en andere partijen. De 

Drentse gemeenten worden echter ook geconfronteerd met bezuinigingsopgaven en nieuwe taken. 

Gemeenten hebben hierdoor steeds meer moeite om investeringen te doen. Dit maakt het moeilijk om 

op korte termijn resultaten te bereiken. Wij zijn bereid onze bijdrage flexibel in te zetten om zodoende 

wel onze gezamenlijke ambities te realiseren.  

 

 

http://www.verbinddrenthe.nl/
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Financieel kader 

Voor de Begroting 2015 hanteren wij het financieel kader zoals wij dat in de Voorjaarsnota 2015 

hebben geformuleerd. Het centrale uitgangspunt is, dat het financieel kader binnen de wettelijke 

kaders moet blijven en dat het op een realistische wijze moet inspelen op de ontwikkelingen die zich 

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 andere gevallen wordt niet gewerkt met een 

reserve. 

 

De provincie gaat door 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 de urgentie voor een bezuinigingsoperatie in de Meerjarenbegroting 2015 niet 

aanwezig. De bezuinigingsscenario’s, ter dekking van tekorten vanaf 2016, worden achter de hand 

gehouden en in het voorjaar van 2015 indien nodig opnieuw geactualiseerd.  

 

Voor de volgende bestuursperiode kan ruimte vrijgemaakt worden met de vrijvallende budgetten voor 

de prioriteiten uit het huidige Collegeprogramma. In de Begroting 2014 is een begrote ruimte voor de 

volgende bestuursperiode 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. 

De hier bedoelde vrije ruimte is – grotendeels – structureel van aard. Naast de vrije ruimte is er ook 

nog een surplus in de algemene reserve aanwezig, als aangenomen wordt dat voor de investeringen 

van het huidige college geen grotere onttrekking dan € 7,5 miljoen (het verwachte overschot in 2014) 

gedaan wordt, en tegelijkertijd vastgehouden wordt aan de norm voor de omvang van de algemene 

reserve van € 5 miljoen. Dat houdt in dat er een incidentele vrije ruimte in de algemene reserve 

aanwezig is van ongeveer € 7 miljoen. Deze kan ook deel uitmaken van de ruimte voor het nieuwe 

college, als financiële dekking voor de plannen in het nieuwe Collegeprogramma. 

 

 

Financieel beeld  

Het financieel beeld waarvan wij uitgaan, wordt gepresenteerd in de 1e financiële actualisatie 2014, 

die inmiddels aan uw Staten is toegezonden.  

 

Voor de Begroting 2015 geldt het volgende financiële beeld: 
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(bedragen in €)

2014 2015 2016 2017 2018

Startsituatie na 1e financiële actualisatie 7.495.665 -213.663 -3.226.721 -2.799.640 -2.799.640

Doorwerking 2e bestuursrapportage 2.090.068 0 0 0 0

Startsaldo 9.585.733 -213.663 -3.226.721 -2.799.640 -2.799.640

Herijking lasten en baten

Bijstelling algemene uitkering provinciefonds pm pm pm pm pm

Bijstelling opcenten Motorrijtuigenbelasting 0 0 0 0 1.000.000

Aanpassing rente en kapitaallasten 0 -270.929 -318.168 338.368 276.720

Herberekening IBOI RSP reserve 0 752.514 3.296 20.598 154.509

Korte rente 0 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000

Indexering huuropbrengst Drents Museum 0 0 0 0 26.992

Indexeringen subsidies cultuur 0 0 0 0 -166.932

Wegvallen wachtgeldverplichting sociaal-culturele 

instellingen

0 0 0 25.000 25.000

Correctie cultuurprijzen tweejaarlijks 0 0 0 117.000 0

Hogere vaste lasten wegen 0 -86.244 -86.244 -86.244 -86.244

Resultaat RUD 0 0 0 -65.841 -65.841

Transitie DLG 0 pm pm pm pm

Totaal herijking 0 245.341 -551.116 198.881 1.014.204

Subtotaal na herijking 9.585.733 31.678 -3.777.837 -2.600.759 -1.785.436

2014 2015 2016 2017 2018

Intensiveringen ten laste van 2013 (restant)

Versterking stedelijke kernen 0 -2.700.000 0 0 0

Dekking uit rekeningresutaat 2013 0 2.700.000 0 0 0

Subtotaal 0 0 0 0 0

Intensiveringen ten laste van ruimte 2014

Breedband 0 -3.000.000 0 0 0

Europa (cofinanciering) 0 -2.500.000 0 0 0

Verduurzaming onderhoud en het veiliger maken 

van met name stroomwegen

0 -1.000.000 0 0 0

Bevordering openluchtrecreatie i.s.m. 

Recreatieschap

0 -1.000.000 0 0 0

Dekking uit ruimte 2014 -7.500.000 7.500.000 0 0 0

Subtotaal -7.500.000 0 0 0 0

Subtotaal na intensiveringen 2.085.733 31.678 -3.777.837 -2.600.759 -1.785.436

Financieel perspectief 2014-2018 

 
 

Bij deze tabel past de volgende toelichting: 

 

Startsituatie 

Voor de startsituatie gaan wij uit van de 1
e
 Financiële actualisatie over 2014. Deze stand wordt 

vervolgens bijgewerkt aan de hand van de 2
e
 Bestuursrapportage 2014, die tegelijk met de Begroting 

2015 aan Provinciale Staten ter bespreking wordt aangeboden.  

 

Bijstelling algemene uitkering provinciefonds 

Voor de raming van de algemene uitkering uit het provinciefonds zien wij op dit moment nog geen 

reden voor het wijzigen van het uitgangspunt, dat wij in de Voorjaarsnota 2014 hebben gehanteerd. 

Wij passen dus de bestaande raming op basis van de meicirculaire 2014 niet aan. De 
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septembercirculaire is vanwege de verschijningsdatum niet verwerkt in de voorliggende Begroting 

2014; de effecten hiervan zullen worden meegenomen in de 2e financiële actualisatie 2014. 

 

Bijstelling opbrengst opcenten Motorrijtuigenbelasting 

Voor de opbrengst van de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting wordt een verdere bijstelling 

gepleegd in 2018, omdat dan een verdere meeropbrengst verwacht wordt van het vervallen van nu 

nog van kracht zijnde fiscale beperkingen. 

 

Aanpassing rente en kapitaallasten 

De rente en kapitaallasten zijn aangepast aan de actualisatie van het investeringsprogramma en de 

geldende marktrentes. Daarbij is ook de verwachte opbrengst van de “korte rente” over provinciale 

tegoeden verlaagd. 

 

Herberekening IBOI RSP-reserve 

Over 2013 heeft het Ministerie van Financiën, Directie begrotingszaken, aangegeven dat de 

prijsbijstelling 2013 (IBOI 2013) niet uitgekeerd wordt. Dat houdt vervolgens ook in dat wij geen IBOI 

hoeven door te rekenen. Naar wij hebben vernomen, wordt ook voor 2014 de IBOI op 0% vastgesteld. 

Dit percentage passen wij ook toe in 2015. Voorzichtigheidshalve handhaven wij voor de jaren vanaf 

2016 het begrote percentage van 1%. Hierdoor ontstaat in 2014 een voordeel van €  € 843.363,--. De 

meerjarige gevolgen nemen wij nu mee in de primitieve Begroting van 2015. 

 

Uitvoeringsorganisatie Drenthe-Groningen 

Per 1 maart 2015 zal Drenthe 51,7 fte overnemen van de DLG. Daarnaast zal Drenthe ook de 24,4 fte 

die Groningen overneemt van DLG  in dienst nemen. Het betreft dus in totaal 76,1 fte die per 1 maart 

2015 worden toegevoegd aan de organisatie. Dit in aanloop naar een gezamenlijke 

uitvoeringsorganisatie.  

 

Correcties en indexeringen 

Tot slot is nog een aantal correcties en indexeringen voor de komende jaren verwerkt.  

 

Intensiveringen ten laste van 2013 

In de Voorjaarsnota 2014 hebben wij al onze zorg uitgesproken over het feit dat door de bezuinigingen 

van de overheid de openbare omgeving achteruit gaat en dat er nauwelijks meer stads- en 

dorpsvernieuwingen van de grond komen. De middelen die wij daarvoor dachten in te zetten waren tot 

dusverre nog niet geraamd. Dit gebeurt nu in het kader van de Begroting 2015, waarbij meteen ook de 

dekking geraamd wordt. 

 

Intensiveringen ten laste van 2014 

Voor een toelichting op de intensiveringen die ten laste van het verwachte resultaat van 2014 worden 

gebracht, verwijzen wij naar het voorgaande inhoudelijke deel van deze Nota van aanbieding bij de 

Begroting 2015. De aan de intensiveringen verbonden middelen worden geraamd in het jaar 2015, 

omdat wij verwachten dat de plannen die wij op dit moment aan het uitwerken zijn, in dat jaar 

grotendeels tot uitvoering zullen komen. De financiële dekking wordt daarbij ook van 2014 

overgeheveld naar 2015 en in dat jaar gerealiseerd. Daarbij geldt specifiek voor het vraagstuk van de 

openluchtrecreatie, dat niet voor een structurele raming is gekozen, maar voor een eenmalige impuls 

van € 1 miljoen, waarbij nog een oplossing wordt gevonden voor het meerjarige kasritme. 
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