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Inleiding

Dynamiek en ondernemerszin in Drenthe. Dat is waar wij 
voor staan. Wij gaan voor een mooi en krachtig Drenthe 
waarbij welzijn en welvaart met elkaar in balans zijn. 
Verbondenheid staat centraal.

Voor u ligt de eerste begroting van ons college. 
Daarmee zetten we onze koers uit voor de 
komende jaren. Onze koers focust zich op de 
speerpunten samenwerkend, economisch, bereik
baar, ruimtelijk en energiek Drenthe. Aan de hand 
van deze speerpunten beschrijven we in deze eerste 
begroting waar wij het verschil willen maken; 
beleidsinhoudelijk, financieel en/of in aanpak en 
benadering. Onze speerpunten omvatten extra en/
of andere inzet en intensiveringen van (bestaand) 
beleid.

Wij staan voor grote maatschappelijke opgaven. 
Daarom gaan wij extra investeren in de Drentse 
economie en samenleving. Juist nu, na jaren van 
behoedzaam financieel beleid, hebben we daarvoor 
ook de financiële ruimte. Met een aantal betekenis
volle grote en eenmalige projecten geven we de 
Drentse economie een extra impuls. Wij willen 
een zo groot mogelijke economische spin off met 
onze inzet genereren. Met onze  investeringsagenda 
verleiden wij andere partijen samen te investeren in 
Drenthe. Wij stellen daarvoor € 45 miljoen beschik
baar en verwachten daarmee een veelvoud aan 
investeringen uit te lokken.

De samenleving is sterk in beweging. Mondiale 
vraagstukken zoals klimaatverandering en de 
vluchtelingenproblematiek gaan ook aan Drenthe 
niet voorbij. En met alle moderne media zijn we 
sneller dan ooit op de hoogte van wat er met en om 
ons heen gebeurt. Dat vraagt veel van inwoners en 
overheden. Wij vormen samen met de gemeenten 
en het Rijk één overheid. Daarbij maakt het voor 
inwoners niet uit welke overheid actief handelt. 
Voor veel vraagstukken geldt dat gemeenten de 
eerste aanspreekbare overheid zijn voor inwoners. 
Waar dat toegevoegde waarde heeft en passend is 
bij onze kernopgaven, sluiten wij hierbij aan. Oude 
modellen en gezagsstructuren vragen om nieuwe 
invulling. Daarin doet iedereen mee en doet iedereen 
er toe. Iedereen doet dit met een eigen verantwoor
delijkheid. Samenwerken en meedoen zijn dus niet 
vrijblijvend. We hebben daarbij oog en aandacht 
voor de mensen en de mogelijkheden die zij hebben.

Samen met uw staten en partners zijn wij als team 
voor Drenthe aan de slag. Ieder vanuit zijn eigen 
rol en verantwoordelijkheid. We staan open voor 
nieuwe vormen van beleidsontwikkeling en parti
cipatie. Samenwerken betekent gezamenlijkheid 
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en ook afhankelijkheid. Afhankelijk van de rol die 
we hebben en hoe het samenspel met de betrokken 
partijen verloopt, benoemen we de gewenste 
resultaten zo concreet mogelijk in de  voorliggende 
begroting. Daar waar het om processen gaat, 
beschrijven we hoe we dat gaan aanpakken en 

wanneer we daarover in gesprek gaan met uw 
staten.

In deze nota van aanbieding gaan we in op onze 
investeringsagenda, onze speerpunten en het 
 financieel meerjarenperspectief.
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Wij investeren € 45 miljoen extra in Drenthe en verwachten daarmee 
een veelvoud aan investeringen uit te lokken. Wij doen dit door 
daarvoor een deel van onze reserves vrij te maken. Door het financieel 
behoedzame beleid van de afgelopen jaren is dat mogelijk geworden. 
Juist nu de economie aantrekt is dit het moment waarop wij willen 
en kunnen investeren in een dynamisch en ondernemend Drenthe. We 
richten deze investeringsagenda op onze speerpunten samenwerkend, 
economisch, bereikbaar, ruimtelijk en energiek Drenthe.

Investeringsagenda
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We vormen nu een investeringsfonds voor 
de realisatie van deze grote projecten, die 
meerjarig duurzaam en economisch effect voor 
Drenthe zullen hebben. Wat ons betreft heeft de 
 investerings agenda een dynamisch karakter, waarbij 
uw staten en stakeholders een actieve rol vervullen. 
Om een zo groot mogelijk multipliereffect en dus 
resultaat voor Drenthe te bereiken, koppelen wij 
onze lobby en financiële inzet aan die van anderen.

Wij willen investeren in Drenthe op de volgende 
onderwerpen:
• Breedband
• Acquisitie en een Drentse InvesteringsPremie

Regeling (IPR)
• Fietsprovincie nr. 1
• Gebiedsontwikkeling Groningen Airport Eelde
• Herontwikkelingsfonds ruimtelijke kwaliteit
• Energieneutraal wonen
• Culturele investeringen die leiden tot toonaan

gevende kwaliteit
• Werken aan de toekomst van Veenhuizen
• EUcofinanciering

Wij willen het vervolgproces voor de uitwerking 
van deze investeringsagenda samen met u vorm 
geven. Hiertoe organiseren wij een afzonderlijke 
statenontmoeting. De vertaling van deze investe
ringsonderwerpen naar concrete projecten moet 
de komende periode plaats vinden. Belangrijke 
elementen in de uitwerking van deze projecten zijn 
voor ons de effecten op duurzaamheid, werkgele
genheid, bereikbaarheid, sociale cohesie, zichtbaar
heid voor inwoners en aansluiting bij doelstellingen 
van EU en/of Rijk.

Met deze investeringsagenda geven wij een forse 
impuls aan de economie van Drenthe. Dat kunnen 
we op basis van onze huidige financiële positie 
doen. Om ook voor de toekomst een financieel 
gezonde situatie voor Drenthe te behouden, stellen 
wij voor om overschotten op de jaarrekening, 
inclusief de opbrengsten uit de jaarlijkse doorlich
ting weer terug te laten vloeien naar de reserves. 
Uitname uit dit fonds vindt plaats op voorstel van 
ons college en na instemming van uw staten.
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Participatie & stijl van werken kwaliteit openbaar 
bestuur  en public affairs

Samenwerking in wisselende allianties, maatwerk en opgavegericht werken 
zijn onze sleutelwoorden. Wij willen dit samen met uw staten en externe 
stakeholders werkende weg vormgeven. We staan open voor (nieuwe) 
vormen van participatie, het gaat ons om het doén. Geen vraagstuk en 
aanpak zijn hetzelfde. We zoeken steeds naar passende samenwerkingsver
banden op lokaal, nationaal en Europees niveau. Wij zijn er van overtuigd 
dat we samen in de netwerksamenleving verder komen. Wij zetten vol in 
op onze externe betrekkingen, waarbij de door ons benoemde speerpunten 
leidend zijn. Door een grotere en betere participatie in netwerken, beleids
beïnvloeding in een vroegtijdiger stadium en het meer en beter benutten van 
middelen op zowel Rijks al Europees niveau zijn wij als Drenthe zichtbaar en 
succesvol in onze public affairs.

Belangrijkste resultaten in 
2016-2019
• Uitbreiding subregionale 

samenwerkingsvormen, 
zoals bv. regio Zwolle

• Ontwikkeling van een 
Duitslandagenda

• Dynamische lobby top10

Speerpunt Samenwerkend Drenthe
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Onze extra inzet
Om onze doelstellingen te halen investeren we in:
• EU cofinancieringsreserve, waarmee we zorgdragen voor voldoende provinciale cofinancierings

middelen om ook op langere termijn gebruik te kunnen maken van EUinstrumenten.

Daarnaast stellen wij structureel extra middelen beschikbaar (intensiveringen) voor onderstaande 
 onderwerpen. Naast deze intensivering in geld, zal een belangrijke intensivering vooral plaatsvinden 
vanuit onze manier van werken en de daarmee verband houdende inzet van medewerkers.
Omschrijving 2016 2017 2018 2019

Procesgeld  € 25.000  € 25.000  € 25.000  € 25.000 

Totaal  € 25.000  € 25.000  € 25.000  € 25.000

€ 6.109.919

€ 19.640

Lasten Totaal

Baten Totaal
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Ondernemend Drenthe, vrijetijdseconomie en 
maatwerk voor werk, werk, werk en digitale 
 bereikbaarheid

Iedereen doet mee en iedereen doet er toe. Het hebben van een baan is in 
onze ogen dé basisvoorwaarde. Daarom zetten we in op het versterken van 
de economie van Drenthe.
Een belangrijke infrastructurele voorwaarde voor bedrijven en werken is 
toegang tot snel internet. Daarom realiseren wij breedband in heel Drenthe. 
Wij leggen ons niet neer bij een tweedeling tussen de (voor de markt) renda
bele en onrendabele gebieden. 
Wij stimuleren economische activiteiten, vergroten het innovatiever
mogen van het MKB en versterken de economische structuur en duurzame 
werk gelegenheidsontwikkeling. Wij benutten de potentie van de biobased 
economy en het cluster HTSM en wij ontwikkelen een retailagenda. Wij reali
seren een ondersteuningsstructuur voor innovatie van het bedrijfsleven door 
de samenwerking in NOMverband en onze clusterorganisaties. Ook bieden 
wij, in het kader van ons Rode Loperbeleid, ontwikkelruimte aan bedrijven en 
startups en helpen wij minder gezonde bedrijven met het vinden van nieuw 

Belangrijkste resultaten in 
2016-2019
• Ontwikkeling HTSM
• Invulling Noordelijke 

Innovatieagenda (NIA)
• Verbeterde samenwerking 

met Duitsland op terrein 
van onderwijs en arbeids
markt

Speerpunt Economisch Drenthe
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perspectief. Ter versterking van onze concurrentiepositie ontwikkelen wij voor 
Drenthe een Duitslandagenda.
Vrijetijdseconomie vormt een grote bron voor bestedingen en werkgelegen
heid in de Drentse economie. Wij gaan samen met regiopartners veel reuring 
genereren met evenementen. En we zetten in op een goede balans van 
beleven, benutten en beschermen van natuurgebieden en het realiseren van 
een goede toeristischerecreatieve infrastructuur om de vrijetijdseconomie 
nog verder te versterken. Ons doel is meer werkgelegenheid, meer toeristen, 
meer bestedingen en een versterking van Drenthe als merk.
Dit alles flankeren we met een gericht arbeidsmarktbeleid. Voor de korte 
termijn betekent onze ambitie dat de bedrijvigheid waar mogelijk gestimu
leerd wordt en de groei van de werkloosheid omgezet moet worden in een 
daling (Versnellingsagenda). Ook kijken wij voorbij de crisis en investeren 
wij samen met onze partners in de beroepsbevolking en de arbeidsmarkt 
van de toekomst. Hierbij richten wij ons op de vraag uit de markt en hebben 
onder andere het Techniekpact ontwikkeld voor een betere aansluiting tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt.

Onze extra inzet
Om de economische doelstellingen te halen koppelen we deze aan 
de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit van Drenthe. Wij gaan 
investeren in:
• Breedband voor alle inwoners van Drenthe
• Acquisitie/IPR: wij stellen middelen beschikbaar om meer 

bedrijfsinvesteringen in Drenthe te stimuleren om hiermee de 
werkgelegenheid te vergroten. 

Daarnaast stellen wij structureel extra middelen beschikbaar (intensiveringen) voor onderstaande 
 onderwerpen.
Omschrijving 2016 2017 2018 2019

Versterken Economische Structuur  € 1.000.000  € 1.000.000  € 1.000.000  € 1.000.000 

Marketing en vrijetijdseconomie  € 750.000  € 1.000.000  € 1.000.000  € 1.000.000 

Onderwijs en arbeidsmarkt      € 500.000  € 500.000  € 500.000 

Totaal  € 1.750.000  € 2.500.000  € 2.500.000  € 2.500.000

Onder het versterken van de economische structuur vallen het stimuleren van biobased economy, HTSM 
en de Rode Loper.

€ 8.551.173

€ 32.200

Lasten Totaal

Baten Totaal
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Fysieke bereikbaarheid en fietsprovincie nr. 1

We maken Drenthe nog veiliger en beter bereikbaar door te investeren in 
veilige wegen, betrouwbaar openbaar vervoer, het stimuleren van het gebruik 
van de fiets (fietsprovincie nr. 1) en veilig gedrag in het verkeer. We richten 
ons op een goede bereikbaarheid van onze steden en het landelijk gebied. 
We doen dit samen met anderen. We zijn daarin voorwaardenscheppend en 
gericht op het versterken van de Drentse concurrentiekracht. In de komende 
collegeperiode moet er een nieuwe concessie voor het openbaar vervoer voor 
Groningen en Drenthe worden toegekend. Hiertoe stellen wij een programma 
van eisen op, waarbij wij inzetten op een vernieuwende en integrale aanpak 
van de vervoersopgaven voor onze provincie. Goede spoorwegen, achterland
verbindingen en vaarwegen zijn van belang voor onze (grensover schrijdende) 
bereikbaarheid, de ontwikkeling van logistiek en goederenvervoer, en de 
toeristischerecreatieve infrastructuur. Dergelijke verbindingen met en in 
Drenthe zijn ook een voorwaarde voor onze economische doelstellingen. 
Daarnaast draagt de optimalisatie van ons fietsnetwerk niet alleen bij aan 
onze ambitie om fietsprovincie nr. 1 te worden, maar ook aan een gezondere 

Belangrijkste resultaten in 
2016-2019
• Dryport Emmen

Coevorden
• Kwaliteitsverbetering 

fietsnetwerk en fietsvoor
zieningen

• Nieuw investerings
programma Verkeer & 
Vervoer

Speerpunt Bereikbaar Drenthe
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Onze extra inzet
Om onze doelstellingen te behalen investeren we in:
• Fietsprovincie nr. 1 (vrijetijdseconomie): Drenthe is in 2019 dé nr. 1 fietsprovincie, waar we met fietsen 

meer bestedingen en werkgelegenheid creëren en we meer fietsmobiliteit realiseren
Daarnaast stellen wij structureel extra middelen beschikbaar (intensiveringen) voor investeringen in verkeer 
en vervoer. De financiële intensivering in de exploitatie betreft de kapitaallast van het nieuwe investerings
programma voor verkeer en vervoer van € 60 miljoen dat in de komende jaren gerealiseerd gaat worden.
Omschrijving 2016 2017 2018 2019

Nieuw investeringsprogramma VV      € 300.000  € 600.000  € 1.200.000 

Totaal      € 300.000  € 600.000  € 1.200.000

levensstijl en een veiliger inrichting van wegen en fietspaden. De realisatie 
van dit beleid werken we uit in het nieuwe Investeringsprogramma Verkeer 
en Vervoer. Voorbeelden van projecten die hier binnen vallen zijn:
 Capaciteitsuitbreiding N34
 Opwaardering rotonde Gieten
 Fietssnelweg AssenGroningen
 Publiek vervoermodel GroningenDrenthe

€ 89.462.673

€ 10.731.693

Lasten Totaal

Baten Totaal
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Meer economisch ruimtegebruik en energieneutraal 
Drenthe

In Drenthe bieden we de ruimte om te ondernemen, wonen, werken, 
recreëren en experimenteren. We kijken naar een herdefiniëring van onze 
kernwaarde bedrijvigheid ten opzichte van onze kernkwaliteiten. Wij zorgen 
voor een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en 
werken. Zo nodig passen wij hiervoor onze omgevingsvisie en omgevings
verordening aan. Leegstand en herbestemming pakken wij op een creatieve 
wijze, aan waarbij de focus ligt op revitalisering en herstructurering. 
Om gericht aan deze opgaven te kunnen werken voeren we een  verkenning 
uit naar een herstructureringsfonds. Met de retailagenda koppelen wij 
onze ruimtelijke opgaven aan economische doelstellingen. We staan voor 
duurzaam economisch ruimtegebruik, waarbij we rekening houden met 
onze milieu en watertaken. De transitie van fossiele naar hernieuwbare 
energie vraagt flinke investeringen, maar biedt ook kansen voor innovaties 
en werk. We werken aan een energieneutraal Drenthe. Onze inzet voor het 
stimuleren van schone energie en minder energiegebruik geven we aan in de 
Energieagenda voor de komende vijf jaar.

Belangrijkste resultaten in 
2016-2019
• Retailagenda 2016 – 2020
• Ontwikkelingsgerichte 

inzet omgevingsvisie en 
provinciale omgevings
verordening

• Energieagenda 2016  2020

Speerpunt Ruimtelijk Drenthe
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Onze extra inzet
Om onze ruimtelijke doelstellingen te behalen investeren we in:
• Herstructureringsfonds ruimtelijke kwaliteit, waarmee we 

vastgoed willen herontwikkelen gekoppeld aan investeringen in de 
openbare ruimte. 

• Energieneutraal wonen: we stimuleren investeringen gericht op 
energiebesparing / energieneutraal maken van de Drentse woning
voorraad.

• De gebiedsontwikkeling van Groningen Airport Eelde om de 
economische en ruimtelijke potentie van de luchthaven beter te 
benutten.

Daarnaast stellen wij structureel extra middelen beschikbaar (intensiveringen) voor onderstaande 
 onderwerpen.
Omschrijving 2016 2017 2018 2019

RO voorbereiding/onderzoekskosten  € 400.000  € 400.000  € 400.000  € 400.000 

Uitvoering milieutaak  € 100.000  € 100.000  € 100.000  € 100.000 

Programma Energie  € 1.750.000  € 2.000.000  € 2.000.000  € 2.000.000 

Kader Richtlijn Water  € 500.000  € 500.000  € 500.000  € 500.000 

Totaal  € 2.750.000  € 3.000.000  € 3.000.000  € 3.000.000

€ 11.258.045

€ 1.011.345

Lasten Totaal

Baten Totaal
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Belangrijkste resultaten in 
2016-2019
• Drentse ontwikkelagenda 

(melk)veehouderij
• Nominatiedossier 

UNESCO werelderfgoed 
Koloniën van Weldadigheid

• Uitvoering Agenda 
Veenkoloniën 

• Masterplan Geopark de 
Hondsrug

Landbouw & agribusiness, natuur beleven, benutten 
en beschermen, dynamisch Drenthe, cultureel Drenthe

Landbouw is zowel economisch als ruimtelijk beeldbepalend voor Drenthe. 
Om deze sector te ondersteunen stellen wij verschillende instrumenten 
beschikbaar. Wij dagen de sector uit om deze te benutten. Voorbeelden 
hiervan zijn de Versnellingsagenda Melkveehouderij Noord Nederland, Vitaal 
Platteland en Agenda Veenkoloniën. Wij zetten de komende jaren samen 
met onze partners in op nieuwe verbindingen, zogenaamde crossovers, van 
agrofood met hightech, gezondheid, zorg, biobased economy en de productie 
van duurzame energie. Net als landbouw zijn ook natuur en landschap beeld
bepalend voor Drenthe. Wij houden ons aan de gemaakte natuurafspraken. 
Door tekenen en rekenen aan dezelfde tafel te zetten zoeken we naar slimme 
combinaties en verbindingen. Daarbij zijn beleven, benutten en beschermen 
de uitgangspunten. Economie en ecologie zijn in balans. 
Leefbaarheid is een leidend thema. We willen samenwerken aan de aanpak 
van krimp door onderwerpen als arbeidsmarkt, wonen, leefomgeving, recre
atie en toerisme, sport en zorg met elkaar te combineren. Hierin werken wij 
samen met gemeenten en rijk aan een agenda die kansen voor de regio 

Speerpunt Energiek Drenthe
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Onze extra inzet
Om onze doelstellingen te behalen investeren we in:
• Cultuur: we investeren om de kwaliteit te vergroten om zodoende meer bezoekers te trekken en 

 bestedingen uit te lokken
• Veenhuizen: we werken aan de toekomst van Veenhuizen door de economische en ruimtelijke potentie 

in samenwerking met Rijk en gemeente te versterken 
Daarnaast stellen wij structureel extra middelen beschikbaar (intensiveringen) voor onderstaande 
 onderwerpen.
Omschrijving 2016 2017 2018 2019

Agribusiness en landbouw  € 225.000  € 225.000  € 225.000  € 225.000 

Evenementen sport en cultuur  € 750.000  € 750.000  € 750.000  € 750.000 

Gebiedsontwikkeling Koloniën van weldadigheid  € 660.000  € 660.000  € 660.000  € 660.000 

Totaal  € 1.635.000  € 1.635.000  € 1.635.000  € 1.635.000

benoemt. We spelen in op bovenregionale maatschappelijke vraagstukken en 
nemen daarin ook het sociaal domein mee. Binnen deze aanpak hebben we 
nadrukkelijk aandacht voor sport en bewegen en daarom ondersteunen wij 
grootschalige sport en cultuurevenementen met economische spinoff. We 
koppelen cultuur met sociaaleconomische ontwikkelingen, met natuur en 
vrijetijdseconomie. Ook gaan we investeren in de kwaliteit van onze cultuur 
om daarmee onze parels, die de culturele ruggengraat vormen, op de kaart te 
zetten, zoals bijvoorbeeld de Koloniën van Weldadigheid. Ook stellen wij een 
masterplan Geopark de Hondsrug op. € 95.734.504

€ 10.226.805

Lasten Totaal

Baten Totaal

15



Open, adaptief en resultaatgericht

Onze ambities realiseren wij samen met de ambtelijke organisatie. De 
veranderingen in opgaven en omgeving vragen een doorontwikkeling van 
de organisatie: van onze medewerkers en van de werkprocessen. Houding 
en gedrag van de medewerkers sluiten aan bij onze ondernemende stijl van 
werken. En wij willen met onze mensen continu werken aan een hogere 
kwaliteit, die zich laat zien in op tijd geleverde resultaten, in onze dienstver
lening, in het adaptief vermogen van de organisatie en in haar netwerkvaar
digheden. Dit vraagt om een organisatie met een goede balans tussen een 
vaste kern en een variabele schil, waarin integraal wordt gewerkt aan onze 
opgaven. Met een strategische personeelsplanning geven wij hier verder 
invulling aan. De interactie met ‘buiten’ wordt een belangrijk speerpunt. 
Daarom investeren wij in de verdere professionalisering van onze dienst
verlening. Daarnaast zullen wij de komende jaren geconfronteerd worden met 
forse natuurlijke uitstroom door pensionering. Om deze uitstroom van ervaren 
medewerkers op te vangen richten wij ons actief op tijdige aanwas en 
behoud van jong talent (groen voor grijs; waaronder een traineeprogramma). 

Belangrijkste resultaten in 
2016-2019
• Doorontwikkelde 

planning & control
• Meer klantgerichte 

organisatie
• Herziening en vereen

voudiging van de ASV

Middelen: financien en organisatie
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Om de grote verandering in de organisatie door te kunnen voeren, zullen wij 
de eerste jaren extra investeren in mensen en processen. Om snel en gerichte 
keuzes te kunnen maken, investeren we tevens in een meer transparante en 
actuele bestuurlijke en managementinformatie via digitale technieken.

Onze extra inzet

We stellen voor dit onderdeel structureel tijdelijk extra middelen beschikbaar (intensiveringen) voor 
onderstaande onderwerpen.
Omschrijving 2016 2017 2018 2019

Dienstverlening  € 150.000  € 150.000  € 150.000  € 150.000 

Groen voor grijs  € 750.000  € 750.000  € 750.000  € 750.000 

Organisatie ontwikkeling  € 512.500  € 250.000  € 325.000  € 900.000 

Doorontwikkeling P&C  € 370.000  € 370.000  € 250.000  € 125.000 

Totaal  € 1.782.500  € 1.520.000  € 825.000  € 125.000

€ 52.119.094

€ 209.930.342

Lasten Totaal

Baten Totaal
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Startsituatie en autonome ontwikkelingen
Uitgangspunt voor de begroting 2016 en het 
meerjarenperspectief vormt de vrije ruimte die is 
vastgesteld in de Voorjaarsnota 2015. Vervolgens 
zijn er autonome ontwikkelingen die van invloed 
zijn op de financiële ruimte. Allereerst betreft dit 
het verwerken van de financiële effecten van externe 
ontwikkelingen in diverse inkomstenbronnen, 
zoals de uitkering van het provinciefonds. Op basis 
van de meicirculaire van BZK hebben wij deze 
ramingen aangepast. Daarnaast is gezien het totale 
financiële beeld voor 2016 en het beperkte positieve 
saldo de motorrijtuigenbelasting geïndexeerd.

Naast deze positieve effecten is er een aantal 
autonome ontwikkelingen die de financiële ruimte 
kleiner maken. Het gaat hier om de indexaties 
van de subsidies en BDU, de hogere kosten van 
de RUD als gevolg van het vaststellen van de 
 gewijzigde begroting van deze gemeenschappelijke 
regeling, het financieel vertalen van de een malige 
kosten van de provincie in het dossier van de 
windenergie en het bijramen van doorlopende 
kosten voor HRM. Tot slot is ook de rente op basis 
van de actuele liquiditeitenraming en renteverwach
tingen bijgesteld.

Omschrijving 2016 2017 2018 2019

Stand vrije ruimte VJN 2015  € 1.780.208  € 3.989.346  € 4.859.800  € 5.444.226 

Provinciefonds  € 2.000.000  € 2.000.000  € 2.000.000  € 2.000.000 

Motorrijtuigenbelasting  € 500.000  € 500.000  € 500.000  € 500.000 

Dividend  € 500.000  € 500.000  € 500.000  € 500.000 

IBOI  € 1.584  € 100.431  € 106.491  € 63.259 

Indexatie subsidies (inclusief SNN)  € 39.549  € 38.205  € 61.806  € 85.241 

Indexatie BDU  € 370.005  € 643.150  € 1.111.547  € 1.562.791 

RUD  € 136.000  € 136.000  € 136.000  € 136.000 

Windenergie  € 400.000   

Doorlopende kosten HRM  € 350.000  € 350.000  € 350.000  € 350.000 

Doorberekende rente  € 421.461  € 471.123  € 67.113  € 138.031 

Rentebaten uitstaande leningen  € 250.000             

Saldo autonome ontwikkelingen  € 1.034.569  € 1.461.953  € 1.514.251  € 1.067.258 

Stand vrije ruimte na autonome ontwikkelingen  € 2.814.777  € 5.451.299  € 6.374.051  € 6.511.484

Financieel meerjarenperspectief
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Intensiveringen
Op basis van de uitwerking van het college akkoord Dynamisch en Ondernemend zijn de volgende 
 intensiveringen opgenomen:

Omschrijving 2016 2017 2018 2019

Samenwerkend Drenthe  € 25.000  € 25.000  € 25.000  € 25.000 

Economische Drenthe  € 1.750.000  € 2.500.000  € 2.500.000  € 2.500.000 

Bereikbaar Drenthe      € 300.000  € 600.000  € 1.200.000 

Ruimtelijke Drenthe  € 2.750.000  € 3.000.000  € 3.000.000  € 3.000.000 

Energiek Drenthe  € 1.635.000  € 1.635.000  € 1.635.000  € 1.635.000 

Financiën en organisatie  € 1.782.500  € 1.520.000  € 825.000  € 125.000 

Totaal intensiveringen  € 7.942.500  € 8.980.000  € 8.585.000  € 8.485.000

Opbrengsten doorlichting
Om de intensiveringen en de investeringsagenda te 
kunnen dekken heeft een eerste financiële doorlich
ting plaatsgevonden. In het kader van de begroting 
2016 en het meerjarenperspectief, is in deze eerste 
fase van de doorlichting de focus geweest op de 
structurele ruimte in de exploitatie begroting. 
Dit is gedaan door op veel onderdelen scherper 
te ramen. In de volgende fase van de doorlichting 
zullen ook de reserves, voorzieningen en de overige 

balansposten beoordeeld worden. Doel daarvan is 
om incidentele en structurele vrijval te genereren. 
De eerstvolgende resultaten daarvan zullen bij de 
voorjaarsnota 2016 aan u gepresenteerd worden.

Bij deze eerste financiële doorlichting is een 
aantal bijstellingen gerealiseerd. In totaal heeft dit 
€ 5,2 miljoen in 2016 opgeleverd, oplopend naar 
€ 5,9 miljoen in 2019.

Omschrijving 2016 2017 2018 2019

Scherper ramen  € 3.832.491  € 3.832.491  € 3.832.491  € 3.832.491 

Aanscherpen financieel instrumentarium  € 1.800.000  € 2.100.000  € 2.400.000  € 3.000.000 

Verhogen post onvoorzien  € 450.000  € 950.000  € 950.000  € 950.000 

Totaal opbrengst doorlichting  € 5.182.491  € 4.982.491  € 5.282.491  € 5.882.491
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In de lijn van ons collegeakkoord hebben wij 
diverse posten scherper geraamd en streven wij naar 
een lager rekeningresultaat. Dit leidt op onder
delen wel tot de situatie dat dit bij afwijkingen 
direct zal leiden tot aanpassing van de vrije ruimte. 
Een voorbeeld van een post hierin is het vooralsnog 
in eigen beheer blijven uitvoeren van peilbeheer 
(€ 0,7 miljoen per jaar).

Op basis van het kritisch doorlichten van het 
bestaande financieel instrumentarium hebben wij 
de volgende financiële ruimte vrij kunnen spelen:
• Een meerjarige doorrekening van het onder

houdsprogramma voor wegen en vaarwegen 
levert een tijdelijke besparing op van 

€ 1,5 miljoen voor onderhoud wegen en 
vaarwegen. Daarnaast stellen wij voor om de 
schommelingen in het groot cyclisch onderhoud 
op te vangen door een Egalisatiereserve beheer 
en onderhoud wegen en vaarwegen in te stellen.

• Een langjarige doorrekening van de werkelijke 
kapitaallasten voor verkeer en vervoer levert een 
vrijval op, oplopend naar € 1,2 miljoen in 2019.

Tot slot stellen wij in verband met het scherper 
ramen voor om de post onvoorzien in de begroting 
te verhogen naar € 0,5 miljoen in 2016 en daarna 
naar € 1,0 miljoen per jaar om hiermee mogelijke 
afwijkingen op te kunnen vangen.

Totaal financiële kader
Dit alles leidt tot het volgende meerjarig financieel kader:

Omschrijving 2016 2017 2018 2019

Stand vrije ruimte na autonome ontwikkelingen  € 2.814.777  € 5.451.299  € 6.374.051  € 6.511.484 

Intensiveringen  € 7.942.500  € 8.980.000  € 8.585.000  € 8.485.000 

Eerste fase financiële doorlichting  € 5.182.491  € 4.982.491  € 5.282.491  € 5.882.491 

Vrije ruimte  € 54.768  € 1.453.790  € 3.071.542  € 3.908.975

Financiële strategie
In het collegeakkoord hebben wij richting gegeven 
aan het scherper aan de wind zeilen en het met 
een doorlichting vrijspelen van middelen voor het 
realiseren van dit nieuwe college akkoord. In dat 
kader gaan wij de opbrengsten van de doorlichting 
aanwenden om de post onvoorzien en eventueel 
onze risicoreservering op basis van risicoinschat
ting op een adequaat niveau te brengen en houden.

Na de Collegeperiode wordt een incidenteel 
voordeel toegevoegd aan de algemene reserve; 
een structureel voordeel wordt dan begroot als 
een stelpost vrije begrotingsruimte; deze stelpost 
wordt ook gebruikt als sluitpost van de meer jaren
begroting. Alle tussentijdse incidentele  meevallers, 
waaronder het resultaat uit de doorlichting van 
de reserves en voorzieningen, en de positieve 

Financieel meerjarenperspectief

20



rekeningresultaten worden toegevoegd aan de 
Financieringsreserve, totdat deze weer is aangezui
verd tot een saldo € 80 miljoen.

Financiering van de Reserve investeringsagenda
Voor de financiële dekking van de investerings
agenda stellen wij nu voor een reserve investerings
agenda in te stellen.

De reserve investeringsagenda wordt als volgt 
gevoed:
• Het surplus van de algemene reserve boven 

de maximale stand van € 5 miljoen. Op basis 
van de huidige stand (VJN 2015) bedraagt dit 
€ 14,5 miljoen.

• Het surplus van de financieringsreserve boven 
de vastgelegde bodemstand van € 80 miljoen, te 
weten € 15,5 miljoen.

• Additioneel € 15 miljoen uit de financierings
reserve, waardoor deze tijdelijk een stand heeft 
van € 65 miljoen.

• Incidentele meevallers, de opbrengst uit het 
vervolg van de financiële doorlichting en positieve 
rekeningresultaten in de komende jaren na:
• Het op peil brengen van de risicoreserve
• Het op peil houden (€ 5 miljoen) van de 

algemene reserve
• Het aanzuiveren van de financierings

reserve tot de vastgestelde bodemstand van 
€ 80 miljoen.

Aan de reserve investeringsagenda wordt geen rente 
toegerekend.

Onttrekkingen aan de reserve
De reserve investeringsagenda heeft tot doel finan
ciële dekking te verschaffen voor die plannen die 
worden uitgewerkt op basis van de investerings
agenda. Gezien de omvang van de afzonderlijke 
plannen en het feit dat daarover nog discussie 
met uw staten en stakeholders plaatsvindt, zijn de 
onttrekkingen nog niet begroot.
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Colofon
Dit is een uitgave van de provincie Drenthe
Fotografie: M.J. de Jong, 
Behalve de foto’s op de pagina’s 4, 5,  
8 (meisjes bij motor), 16 en 17.
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