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Voorwoord 
 
Deze nota is gemaakt voordat de begroting 2013 ter vaststelling aan PS is aangeboden. In 
deze nota wordt een aantal zaken ter besluitvorming voorgesteld die in de meerjarenbegro-
ting 2013 zullen worden opgenomen. Normaal gesproken is de deze nota gekoppeld aan de 
Voorjaarsnota, met het vervallen van de Voorjaarsnota 2012 is gekozen voor een koppeling 
aan de Begroting 2013. 

 

Inleiding 
 
 
Voor u ligt een nieuwe geactualiseerde Nota reserves en voorzieningen van de provincie 
Drenthe. Conform de Financiële Verordening Drenthe 2004, artikel 10 bieden wij u deze No-
ta reserves en voorzieningen ter vaststelling aan. In de Financiële Verordening 2010 is vast-
gelegd dat wij Provinciale Staten in de eerste helft van iedere statenperiode een Nota reser-
ves en voorzieningen ter vaststelling aanbieden. Bij zowel de voorjaarnota’s, bestuurrappor-
tages als de jaarrekeningen monitoren wij de standen en bestedingen van de reserves en 
voorzieningen en beoordelen wij daarbij of bijstellingen nodig zijn. Net als in de vorige Nota 
reserves en voorzieningen (besluitvorming PS d.d. 10 november 2010), worden alle reserves 
en voorzieningen nogmaals scherp tegen het licht gehouden en zijn de opmerkingen die de 
accountant in haar verslag van bevindingen bij de jaarrekening 2011 ook meegenomen. 
Naast de verantwoordingen in de jaarrekening en begroting wil deze nota de uitgangspunten 
voor het vormen van reserves en voorzieningen nogmaals helder en up-to-date houden en 
de besteding ervan inzichtelijk maken en de toerekening en verwerking van laten zien. De 
keuze voor een reserve en voorziening wordt conform het gestelde in de BBV gemaakt. De 
reserves worden altijd gevormd met eigen middelen en zijn ter dekking van verwachte toe-
komstige uitgaven. Voorzieningen kunnen worden gevormd met eigen middelen of met mid-
delen 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. 
In het eerste hoofdstuk van deze nota worden de verschillende soorten reserves en voorzie-
ningen en het verschil tussen beide uiteengezet. Daarnaast worden de uitgangspunten voor 
het vormen en de besteding van reserves en voorzieningen helder gemaakt. Dan volgt een 
totaal overzicht van alle reserves en voorzieningen, waarin alle mutaties opgenomen zijn 
naar aanleiding van de 1e Bestuursrapportage 2012, de 1e Financiële actualisatie 2012 en de 
Meerjarenbegroting 2013-2016. In het laatste hoofdstuk vindt u een samenvatting van alle 
reserves en voorzieningen met de voorstellen en de financiële gevolgen hiervan.  
 
Ten slotte kunt u in de bijlagen 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. 
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In deze nota zijn alle reserves en voorzieningen die op 31 december 2011 een boekwaarde 
groter dan nul hadden opgenomen en zijn nieuw voor te stellen reserves opgenomen. Hoofd-
stuk 1 gaat over het algemene beleid met betrekking tot reserves en voorzieningen. In de 
hoofdstuk 2 worden conclusies en voorstellen gedaan en hoofdstuk 3 wordt een korte sa-
menvatting gegeven van de voorgestelde besluiten. In Bijlage 3 zijn de vereisten vanuit het 
BBV opgenomen met betrekking tot reserves en voorzieningen.  
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Hoofdstuk 1 Het algemene beleid ten aanzien van reserves 
en voorzieningen en het onderscheid daar tussen 
 
 
In dit hoofdstuk wordt het beleid geformuleerd rondom de reserves en voorzieningen. Sinds 
de vorige Nota reserves en voorzieningen zijn binnen het Besluit Begroting en Verantwoor-
ding provincies en gemeenten (BBV) geen veranderingen opgetreden in de regels ten aan-
zien van reserves en voorzieningen. In dit hoofdstuk wordt inhoudelijk ingegaan op wat re-
serves en voorzieningen zijn en zullen de beperkte wijzigingen in de regelgeving worden 
toegelicht. Voorts wordt beschreven wat het huidige beleid ten aanzien van reserves en 
voorzieningen is. Vervolgens leest u wat het beleid ten aanzien van de rentetoevoeging is en 
welke gevolgen dit heeft voor de bestemmingsreserves. In de laatste paragraaf ziet u de 
gevolgen van het beleid in het verloop van de reserves en voorzieningen. In bijlage 3 is op-
genomen wat de vereisten zijn van het BBV ten aanzien van de reserves en voorzieningen. 
 
Bij het instellen van een nieuwe reserve of voorziening wordt onder andere aangegeven wat 
de reden van instellen is en de omschrijvingen van de doelstelling, hoe en wanneer gelden 
worden toegevoegd. En eventueel ook hoe en wanneer gelden worden onttrokken. 
 
In de jaarrekening wordt de stand van de reserves en voorzieningen gepresenteerd. Bij de 
stand wordt tevens meerjarig rekening gehouden met toekomstige vormingen en onttrekkin-
gen aan de reserve en voorziening. In feite geeft het meerjarige beeld de stand de vrij be-
schikbare ruimte aan binnen de reserve en voorziening.  
 

1.1 Classificatie 
 
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.  
 

1.1.1 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 Risico-
reserve gerekend.  
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1.1.2 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 
betreffende bestemmingsreserve toegevoegd te worden, conform artikel 43 BBV. Het zijn 
Provinciale Staten die tot deze toevoegingen besluiten.  
 
Beleid bestemmingsreserves 
Het instellen dan wel opheffen van reserves is voorbehouden aan Provinciale Staten. Ons 
beleid ten aanzien van het instellen van bestemmingsreserves is terughoudend. In de begro-
ting zijn idealiter alle structurele en incidentele baten en lasten opgenomen, zodat het vor-
men van een bestemmingsreserve niet nodig is. Toch kunnen er redenen zijn om een be-
stemmingsreserve in te stellen. 
 
Voor het instellen/handhaven van bestemmingsreserves zijn de volgende criteria geformu-
leerd: 

 De jaarlijkse lasten voor beoogd beleid kennen een dermate onregelmatig verloop dat 
zonder reservevorming de lasten niet of nauwelijks op evenwichtige wijze over de 
begrotingsjaren kunnen worden gespreid; 

 De reserve dient ter dekking van uitgaven voor nieuw beleid in het kader van afgeba-
kende projecten; 

 Heffingen waarvan de besteding in wet- en regelgeving is gelimiteerd kunnen om die 
reden in bestemmingsreserves worden ondergebracht.  

 

1.1.3 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. 
 
Het gaat bij voorzieningen om min of meer onzekere verplichtingen die te zijner tijd tot schul-
den kunnen worden gerekend, zoals garantieverplichtingen en dergelijke. Ook kunnen voor-
zieningen betrekking hebben op verplichtingen, samenhangend met het in de tijd onregelma-
tig gespreid zijn van bepaalde kosten, zoals groot onderhoud. Voorts kunnen voorzieningen 
een schatting betreffen van de lasten voortvloeiend uit risico’s die samenhangen met de be-
drijfsvoering, zoals rechtsgedingen, reorganisaties en dergelijke. Voor jaarlijks terugkerende 
arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, bijvoorbeeld die van 
vakantieverlof, mogen geen voorzieningen worden gevormd (artikel 44 BBV). 
 
Voorzieningen dienen naar beste schatting dekkend te zijn voor de achterliggende verplich-
tingen en risico’s. Ze mogen niet groter of kleiner zijn dan de verplichtingen of risico’s waar-
voor ze zijn ingesteld. Het is daarom niet toegestaan rente toe te rekenen aan voorzieningen 
(artikel 45 BBV).  
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1.2 Accountantscontrole 
 
Het verloop van de reserves en voorzieningen wordt elk jaar meegenomen in de accoun-
tantscontrole op de jaarrekening.  
 
 

1.3 Rentetoevoegingen 
 
Deze paragraaf zet uiteen wat het beleid van de provincie is met betrekking tot de rentetoe-
voegingen. Aan reserves wordt zeer beperkt rente toegerekend. De afgelopen periode is 
besloten dat alleen nog een rente wordt toegevoegd aan de Reserve Regio Specifiek Pak-
ket. Om de provinciale cofinanciering aan de RSP projecten te kunnen voldoen is bij de vast-
stelling van de vorige Nota reserve en voorzieningenbesloten deze reserve te indexeren met 
het IBOI percentage (Index bruto overheidsinvesteringen). De waardevastheid van de cofi-
nanciering wordt daarmee gegarandeerd. De aan de reserve toe te voegen rente is even 
hoog als de IBOI index die aan de projecten wordt toegerekend. De rente toevoeging aan de 
Dynamische cofinancieringsreserve is in de afgelopen periode komen te vervallen.  

 

1.4 Verloop reserves en voorzieningen 
 
De samenstelling van de reserves en voorzieningen is in onderstaande tabel nader gespeci-
ficeerd. 

(in duizenden €) stand vorige nota* rekening 2011 Toe-/afname

Algemene reserve 78.264 52.666 -25.598
Bestemmingsreserve 308.250 352.135 43.885
Totaal reserves 386.513 404.801 18.288

Voorzieningen 23.515 17.383 -6.132
Totaal voorzieningen 23.515 17.383 -6.132
Totaal reserves en voorzieninge 410.028 422.184 12.156

* betreft de stand uit jaarrekening 2009  
 
 
De daling van de stand van de voorzieningen heeft als voornaamste oorzaak de vrijval begin 
2011 van interim-dividend . Door de Verkoop Vennootschap BV, één van de bv’s uit de nala-
tenschap van Essent ( is een deel van het geblokkeerde  bedrag (€ 8.166.159,--) in het ge-
neral escrow-fonds vrijgegeven. De stijging van de reserves heeft dezelfde oorzaak, doordat 
de vrijgevallen voorziening Verkoop Vennootschap BV aan de reserves is toegevoegd. Daar-
naast zijn de jaarlijkse rekeningssaldi die aan de reserves zijn toegevoegd.  
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Hoofdstuk 2 conclusies en voorstellen  
 
 
Op basis van de vastgestelde criteria die in het eerste hoofdstuk zijn uiteengezet, zijn de 
reserves en voorzieningen opnieuw afzonderlijk beoordeeld. Voor de gedetailleerde bevin-
dingen wordt verwezen naar de bijlagen. In dit hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven 
van onze bevindingen, uitmondend in een aantal voorstellen. Achtereenvolgens leest u de 
bevindingen en voorstellen over de algemene reserves, de bestemmingsreserves en de 
voorzieningen. 

 
 

2.1 Algemene Reserves 
 
Voorgesteld wordt om de Risicoreserve op het niveau te brengen van het huidige risicopro-
fiel. 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 is een 
bedrag van € 21 miljoen beschikbaar voor afdekken van RSP risico's; deze middelen worden 
in 2013 overgeheveld naar de risicoreserve, zodat alle risico's nu zijn ondergebracht in deze 
reserve. Een en ander betekent niet, dat nu ongelimiteerd risico’s kunnen worden afgewen-
teld 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 dek-
king te worden gevonden binnen het betreffende begrotingsprogramma, dan dekking uit pro-
grammagebonden bestemmingsreserves, dan dekking binnen de exploitatie (resultaat plus 
of min naar algemene reserve) en dan pas dekking vanuit de risicoreserve. Een onttrekking 
is op die manier dan meer het resultaat van een uitgekomen risico, dan een politiek keuze. 
Volgens het huidige risicoprofiel is een bedrag van € 33,5 miljoen noodzakelijk om aan te 
houden binnen de Risicoreserve voor het afdekken van alle risico’s. Er zit na overheveling 
van de € 21 miljoen vanuit de RSP een bedrag van € 50 miljoen in de Risicoreserve. Wij stel-
len daarom voor om in 2013 een bedrag van €16,5 miljoen vrij te laten vallen en over te he-
velen naar de in te stellen Cofinancieringsreserve Europa voor een bedrag van € 12 miljoen 
en een bedrag van € 4,5 miljoen over te hevelen naar de Financieringsreserve (zie paragraaf 
2.2.1), zodat het huidige risicoprofiel geheel gedekt is binnen de Risicoreserve. 
 

2.2 Bestemmingsreserves 
  
Wij voeren een terughoudend beleid ten aanzien van het instellen van bestemmingsreser-
ves. Idealiter zijn in de begroting alle structurele en incidentele lasten en baten opgenomen. 
Voor het instellen/handhaven van bestemmingsreserves zijn criteria geformuleerd. Naar aan-
leiding van onze bevindingen komen we tot de volgende aanpassingen: 
 

2.2.1 Nieuw in te stellen bestemmingsreserve 

 
Cofinancieringsreserve Europa  
In het visiestuk “Koers in onzekere tijden” hebben wij aangegeven 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 nu voor-
gesteld een Cofinancieringsreserve Europa te vormen met een startvermogen van € 24 mil-
joen. Goed inspelen op cofinancieringsmogelijkheden van Europees beleid vergt meer 
maatwerk. Dit betekent dat wij ook zelf meer actief kansen zoeken en creëren. Hiervoor is 
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een nieuw in te stellen Cofinancieringsreserve Europa een belangrijk middel. Wanneer de 
provincie de Europese Programma's (EFRO, INTERREG, en POP) voor de periode 2014-
2020 adequaat wil financieren, met het doel een optimaal resultaat voor Drenthe te behalen, 
is een eigen inleg noodzakelijk van € 21,9 miljoen voor een programmaperiode van 7 jaar, 
hetgeen neerkomt op een financieringsbehoefte van € 3,1 miljoen per jaar. De omzet die 
daarmee wordt gerealiseerd bedraagt naar schatting € 100 miljoen, ofwel € 14 miljoen per 
jaar. 
 
Reserve Organisatieontwikkeling 
Om te voorzien in de noodzakelijk te maken kosten voor scholing, mobiliteit en in- en uit-
stroom 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 nauwkeurig te bepalen welke kosten worden ge-
maakt, stellen wij voor 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. Wij stellen  
voor de middelen op P&O-gebied via de 2e bestuursrapportage 2012 in deze reserve te stor-
ten. Wanneer middelen nodig zijn, dan zullen de aanvragen via de gebruikelijk manier d.m.v. 
planning & control documenten worden aangevraagd. 
 
Reserve opvang revolverend financieren 
Wij zijn voornemens meer gebruik te maken van het instrument revolverend financieren. 
Zuivere revolverende middelen worden verwerkt als balansmutaties en hebben geen invloed 
op hoogte van de lasten in de Begroting. Daarbij wordt primair gedacht aan leningen. Lenin-
gen moeten worden opgenomen als vorderingen als tot uitbetalingen van revolverende mid-
delen wordt overgegaan. Daarmee blijven ze nog steeds buiten de exploitatie. Wel van in-
vloed op de exploitatie zijn de risico’s die worden gelopen en de beheerskosten 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. 
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 jaarreke-
ning. 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 voor-
ziening te onderbouwen. Hierdoor dient eerst een bestemmingreserve te worden ingesteld 
die wordt gevoerd vanuit de budgetten van de verschillende programma’s door 10% van 
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 projecten en de risicobeoordeling daarvan, jaarlijks in de jaarrekening een 
voorziening op te nemen. De lasten van deze voorziening worden dan gedekt uit de gevorm-
de bestemmingsreserve. Wij stellen voor om binnen de reserve geen middelen te oormer-
ken. Mochten voorzieningen getroffen moeten worden wegens oninbaarheid o.i.d. dan moet 
de gehele reserve daarvoor aangesproken kunnen worden, voordat de risicoreserve aange-
sproken wordt. Voor een goede verantwoording is een verankering van revolverende finan-
ciering in de provinciale financiële planning en control noodzakelijk; daarom wordt voorge-
steld door PS een bestemmingsreserve opvang revolverende middelen in te laten stellen, 
met als uitgangspunt 10% van uitgezette revolverende middelen als last nemen en toe te 
voegen aan deze nieuw in stellen reserve.  
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2.2.2 Over te hevelen saldi en op te heffen voorzieningen  

 
Wij stellen voor vanaf nu ook alle risico’s met betrekking tot het programma RSP onder te 
brengen binnen het bedrag dat in de risicoreserve is opgenomen. Dat houdt in dat een be-
drag van 21 miljoen dat binnen de RSP reserve is gereserveerd voor risicoafdekking in 2013 
overgeheveld wordt 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 voorko-
mende gevallen een beroep gedaan worden op deze reserve. 
 
Volgens het huidige risicoprofiel is een bedrag van € 33,5 miljoen noodzakelijk voor het af-
dekken van risico’s. Wij stellen daarom voor om in 2013 een bedrag van € 16,5 miljoen vrij te 
laten vallen en over te hevelen naar de Cofinancieringsreserve Europa (€ 12 miljoen) en Fi-
nancieringsreserve (€ 4,5 miljoen). 
 
Wij stellen voor om naast de toevoeging van  € 12 miljoen vanuit de Risicoreserve de nieuw 
in te stellen Cofinancieringsreserve Europa in 2013 te vullen door een toevoeging van € 12 
miljoen vanuit de Reserve Vitaal Platteland. 
 
 
Vrijval onderhoudsvoorzieningen 
Het totaal bedrag dat de afgelopen jaren teveel in de onderhoudsvoorzieningen was opge-
bouwd, wordt nu in 2012 onttrokken. De saldi in de voorzieningen zijn daarmee in overeen-
stemming met de opgestelde onderhoudsplannen. Incidenteel komt daarmee een bedrag 
van € 478.543,-- t.g.v. de algemene middelen en is reeds in de 1e Financiële actualisatie 
2012 verwerkt. 
 
Opheffen voorziening spaarverlof 
Volgens planning is de voorziening spaarverlof vanaf 2012 niet meer nodig en kan hij worden 
opgeheven. Het saldo van € 55.374,-- dat niet meer nodig is komt t.g.v. de voor algemene 
doeleinden en is reeds in de 1e Financiële actualisatie 2012 verwerkt. Wij stellen voor de 
voorziening op te heffen. Uitgangspunt is dat het gespaarde verlof via de CAO mogelijkheid 
van sparen (geen reguliere verlofuren) wordt opgevangen binnen de reguliere exploitatie 
begroting. 
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Hoofdstuk 3 samenvatting  
 
 
Op basis van de vastgestelde criteria die in het eerste hoofdstuk zijn uiteengezet, zijn de 
reserves en voorzieningen opnieuw afzonderlijk beoordeeld. Voor de gedetailleerde bevin-
dingen wordt verwezen naar de bijlagen. In dit hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven 
van onze bevindingen, uitmondend in een aantal voorstellen. Achtereenvolgens leest u de 
bevindingen en voorstellen over de algemene reserves, de bestemmingsreserves en de 
voorzieningen. 

 

3.1 samenvatting van de voorstellen Algemene Reserves 
 Het bedrag van € 21 miljoen dat beschikbaar is voor afdekken van RSP risico's in 

2013, vanuit de RSP reserve, overhevelen naar de risicoreserve, zodat alle risico's nu 
zijn ondergebracht in deze reserve. 

 Een bedrag van € 16,5 miljoen in 2013 vrij te laten vallen uit de risicoreserve en over 
te hevelen naar de Cofinancieringsreserve Europa voor een bedrag van € 12 miljoen 
en € 4,5 miljoen over te hevelen naar de Financieringsreserve . 

 

3.2 samenvatting van de voorstellen bestemmingsreserves 
 

 De Cofinancieringsreserve Europa in te stellen 
 Reserve Organisatieontwikkeling in te stellen 
 De Reserve opvang revolverende middelen in te stellen 
 De Financieringsreserve te vullen met een bedrag van € 4,5 miljoen vanuit de Risico-

reserve 
 De Cofinancieringsreserve Europa te vullen vanuit: 

o de Risicoreserve met € 12 miljoen; 
o de Reserve Vitaal Platteland met € 12 miljoen. 

 

3.3 samenvatting van de voorstellen voorzieningen 
 
Opheffen voorziening spaarverlof 
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Bijlage 1 Totaaloverzicht reserves en voorzieningen 
 
 
 Saldo 31-dec-2011 2012 2012 2012 Saldo 31-dec-2012 2013 2013 2013 Saldo 31-dec-2013

na bestemming Begrote Begrote Begrote Begrote Begrote Begrote
Nummer Algemene Reserves resultaat reserves Rente Vermeerderingen Verminderingen Rente Vermeerderingen Verminderingen
050001 Reserve voor algemene doeleinden 8.669.874              -                       2.186.491 6.483.383               -                       1.159.324         7.642.707              
050002 Saldireserve 14.996.568            750.000               14.868.108       878.460                  300.000            20.310             1.158.150              
050005 Risicoreserve 29.000.000            29.000.000             21.000.000        16.500.000      33.500.000            

52.666.442           -                      750.000              17.054.599      36.361.843            -                      22.459.324       16.520.310      42.300.857           
Bestemmingsreserves

060111 Reserve monitoring voormalige stortplaatsen 1.201.288              45.000             1.156.288               45.000             1.111.288              
060117 Reserve Stimuleringsfonds Drentse projecten 5.390.000              -                          2.990.000        2.400.000               1.400.000        1.000.000              
060124 Reserve beheer vaarweg Meppel-De Punt 5.884.134              340.000           5.544.134               340.000           5.204.134              
060150 Reserve versterking economische structuur 7.222.607              5.000.000            8.000.000        4.222.607               -                       4.222.607              
060161 Reserve grondwaterheffing 506.268                 85.000             421.268                  150.000           271.268                 
060199 Reserve Investeringen verkeer en vervoer 22.315.455            2.940.237 -                       25.255.692             14.880.017      10.375.675            
060211 Reserve vaarverbinding Erica-Ter Apel 7.406.576              3.455.744        3.950.832               2.750.832        1.200.000              
060212 Reserve verdubbeling N33 11.965.000            -                       11.965.000       -                             -                       -                            
060214 Reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34 6.829.299              1.140.698        5.688.601               4.512.455        1.176.146              
060215 Reserve provinciaal aandeel ILG 21.361.631            14.219.000       7.142.631               7.142.631        -                            
060218 Reserve Regio Specifiek Pakket 114.937.692          1.620.621        -                          10.939.458       105.618.855           1.489.226        -                        38.402.295      68.705.786            
060221 Financieringsreserve (voorheen Dynamische cofinancieringsreserve 122.115.509          16.000.000       106.115.509           4.500.000         18.700.000      91.915.509            
060222 Reserve Vitaal Platteland 25.000.000            650.000           24.350.000             12.000.000      12.350.000            
060223 Cofinancieringsreserve Europa -                            -                             24.000.000        24.000.000            

-                             
352.135.459         1.620.621       7.940.237           69.829.900      291.866.417          1.489.226       28.500.000       100.323.230    221.532.413         

Totalen algemene reserves en bestemmingreserves 404.801.901         1.620.621       8.690.237           86.884.499      328.228.260          1.489.226       50.959.324       116.843.540    263.833.270         

2012 2012 2012 Saldo 31-dec-2012 2013 2013 2013 Saldo 31-dec-2013
Begrote Begrote

Nummer Voorzieningen middelen derden premie-inleg Vermeerderingen Verminderingen premie-inleg Vermeerderingen Verminderingen
072110 Voorziening spaarhypotheken 2.216.716              100.000           -                          2.316.716               100.000           2.416.716              

2.216.716             100.000          -                         -                      2.316.716              100.000          -                       -                      2.416.716             
Voorzieningen

083173 Voorziening groot onderhoud provinciehuis 840.163                 398.750               1.061.162        177.751                  398.750            183.014           393.487                 
083177 Voorziening groot onderhoud Drents Museum 329.381                 165.000               380.516           113.865                  165.000            100.146           178.719                 
083179 Voorziening spaarverlof 99.637                   99.637             -                             -                            
083180 Voorziening op vordering op verkoop Vennootschap B.V. 10.082.285            10.082.285             10.082.285            
083181 Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa), 

(voorheen Reserve t.b.v. de in te stellen voorziening pensioenen)

5.978.332              

140.000               500.000           5.618.332               140.000            500.000           5.258.332              

083182 Voorziening groot onderhoud Depot Drents Museum 53.590                   14.043                40.547             27.086                    14.043              1.025               40.104                   

Totalen voorzieningen 17.383.389           -                      717.793              2.081.862        16.019.320            -                      717.793            784.185          15.952.928           

Saldo reserves en voorzieningen 424.402.005          1.720.621      9.408.030          88.966.361     346.564.295         1.589.226      51.677.117        117.627.725    282.202.913        
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2014 2014 2014 Saldo 31-dec-2014 2015 2015 2015 Saldo 31-dec-2015 2016 2016 2016 Saldo 31-dec-2016
Begrote Begrote Begrote Begrote Begrote Begrote Begrote Begrote Begrote
Rente Vermeerderingen Verminderingen Rente Vermeerderingen Verminderingen Rente Vermeerderingen Verminderingen

3.284.883         10.927.590             1.983.370 12.910.960                 1.340.826 14.251.786                 
157.470            220.310           1.095.310               1.095.310 -                                 -                                 

33.500.000             33.500.000                 33.500.000                 
-                                 -                                 

-                      3.442.353         220.310          45.522.900            0 1.983.370 1.095.310 46.410.960                -                 1.340.826 0 47.751.786                
-                                 -                                 

1.111.288               1.111.288                   1.111.288                   
1.000.000        -                             -                                 -                                 
1.190.000        4.014.134               1.190.000 2.824.134                   340.000 2.484.134                   

4.222.607               4.222.607                   4.222.607                   
150.000           121.268                  121.268                      121.268                      

4.272.341        6.103.334               4.426.120 1.677.214                   858.810 818.404                      
1.200.000        -                             -                                 -                                 

-                             -                                 -                                 
1.176.146        -                             -                                 -                                 

-                             -                                 -                                 
968.752           22.402.917      47.271.621             666.530       0 15.277.894 32.660.257                 461.163       8.753.832 24.367.587                 

91.915.509             91.915.509                 91.915.509                 
12.350.000             12.350.000                 12.350.000                 

3.100.000        20.900.000             3.100.000             17.800.000                 3.100.000             14.700.000                 

968.752          -                       34.491.404      188.009.761          666.530 0 23.994.014 164.682.277              461.163      0 13.052.642 152.090.798              
-                                 -                                 

968.752 3.442.353         34.711.714      233.532.660          666.530 1.983.370 25.089.324 211.093.236              461.163      1.340.826 13.052.642 199.842.583              

-                                 -                                 

2014 2014 2014 Saldo 31-dec-2014 2.015 2015 2015 Saldo 31-dec-2015 2016 2016 2016 Saldo 31-dec-2016
Begrote Begrote Begrote

premie-inleg Vermeerderingen Verminderingen premie-inleg Vermeerderingen Verminderingen premie-inleg Vermeerderingen Verminderingen
100.000 2.516.716               100.000 2.616.716                   100.000 2.716.716                   
100.000 -                       -                      2.516.716              100.000 0 0 2.616.716                   100.000 0 0 2.716.716                   

398.750            372.804           419.433                  398.750                   591.324                226.859                      398.750                   197.646                427.963                      
165.000            170.691           173.028                  165.000                   119.947                218.081                      165.000                   192.154                190.927                      

-                             -                                 -                                 
10.082.285             10.082.285                 10.082.285                 

140.000            500.000           4.898.332               140.000 500.000 4.538.332                   140.000 500.000 4.178.332                   

14.043              2.601               51.546                    14.043                     1.077 64.512                        14.043                     9.110 69.445                        

-                      717.793           1.046.096       15.624.625            -                 717.793                  1.212.348             15.130.070                 0 717.793 898.910 14.948.953                 
-                                 -                                 
-                                 -                                 

1.068.752 4.160.146         35.757.810      251.674.001          766.530       2.701.163               26.301.672         228.840.022             561.163     2.058.619              13.951.552           217.508.252                
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Bijlage 2 Toelichting per afzonderlijke Reserve  
 
 
050001 Reserve voor algemene doeleinden   

Verloop 2012 2013 2014 2015 2016 
Saldo aanvang jaar (1)      4.670.814     6.483.383     7.642.707    10.927.590     12.910.960 
Begrote onttrekking (2)      2.186.491                    -                    -                    -                    -
Begrote toevoeging (3)                    -     1.159.324     3.284.883     1.983.370      1.340.826 
Bestemming resultaat (4)      3.999.060  

Saldo einde jaar (1-2+3+4)      6.483.383     7.642.707    10.927.590    12.910.960     14.251.786 
 
Doelstelling (in te realise-
ren 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 meerjarenbe-
grotingen, 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 E. Bos 

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 

meerjaren begroting. Veelal bedoeld om de begroting sluitend te maken en 
in 2014 is voorzien in een begrotingsoverschot dat toegevoegd wordt. In 
2012 is het rekeningsresultaat 2011 toegevoegd aan de reserve. En is re-
kening gehouden met de saldi van de 1e bestuursrapportage en de 1e Fi-
nanciële actualisatie 2012 en ook met het financieel perspectief van 18 
september 2012 en de dekking die daarin is opgenomen. 

 



Nota reserves en voorzieningen 2012 17

 
050002 Saldireserve    

Verloop 2012 2013 2014 2015 2016 

Saldo aanvang jaar (1)   14.996.568 
      
878.460     1.158.150    1.095.310                 - 

Begrote onttrekking (2)   14.868.108 
        
20.310        220.310    1.095.310                 - 

Begrote toevoeging (3)       750.000 
      
300.000        157.470                  -                 - 

Bestemming resultaat (4)      
Saldo einde jaar (1-
2+3+4)       878.460 

   
1.158.150     1.095.310                  -                 - 

      
Doelstelling (in te reali-
seren maatschappelijke 
doelstellingen) 

Bedragen die worden overgeheveld naar volgende boekjaren wor-
den via deze reserve van het ene naar volgende boekjaren over-
geheveld. Overheveling vindt slechts plaats met instemming van 
PS. 

Portefeuillehouder A. van der Tuuk  

Teamleider E. Bos 
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 2012 2013 2014 2015 2016 
Saldo aanvang jaar (1)    29.000.000   29.000.000   33.500.000   33.500.000    33.500.000
Begrote onttrekking (2)                   -   16.500.000                   -                   -                   -
Begrote toevoeging (3)                   -   21.000.000                   -                   -                   -

Saldo einde jaar (1-2+3)    29.000.000    33.500.000    33.500.000    33.500.000     33.500.000 

      

Doelstelling (in te realise-
ren 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 E. Bos 
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 tota-

le algemene reserves. Deze reserve is bij het vaststellen van de Begro-
ting 2008 ingesteld op een niveau van 19 miljoen. In de Voorjaarsnota 
2012 is besloten de Reserve te verhogen tot € 29 miljoen wegens ver-
hoogd risicoprofiel met betrekking tot Deelakkoord Natuur. Binnen de 
RSP reserve is een bedrag van 21 miljoen beschikbaar voor afdekken 
van RSP risico's; deze middelen worden 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. Vol-
gens het huidige risicoprofiel is een bedrag van € 33,5 miljoen noodzake-
lijk, we stellen daarom voor om in 2013 een bedrag van € 16,5 miljoen vrij 
te laten vallen en over te hevelen naar de Cofinancieringsreserve Europa 
voor een bedrag van € 12 miljoen en € 4,5 miljoen over te hevelen naar 
de Financieringsreserve. Nu alle risico's zijn ondergebracht in deze reser-
ve betekend dat niet, dat nu ongelimiteerd risico’s kunnen worden afge-
wenteld op de risicoreserve. Om op dit punt een goede ‘control’ te hand-
haven, wordt voorgesteld voor het opvangen van risico’s van het volgen-
de escalatiemodel uit te gaan: eerst dient dekking te worden gevonden 
binnen het betreffende begrotingsprogramma, dan dekking uit program-
magebonden bestemmingsreserves, dan dekking binnen de exploitatie 
(resultaat plus of min naar algemene reserve) en dan pas dekking vanuit 
de risicoreserve. 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 2012 2013 2014 2015 2016 
Saldo aanvang jaar (1)      1.201.288      1.156.288      1.111.288      1.111.288       1.111.288 
Begrote onttrekking (2)           45.000           45.000                    -                    -                     - 
Begrote toevoeging (3)                    -                    -                    -                    -                     - 

Saldo einde jaar (1-2+3)      1.156.288      1.111.288      1.111.288      1.111.288       1.111.288 

       
Doelstelling (in te realiseren 
maatschappelijke doelstel-
lingen) 

De reserve is ingesteld om onderzoeken, monitoring en beheer van voor-
malige stortplaatsen te waarborgen. Deze reserve is gevoed uit een extra 
opslag op de nazorgheffing en is in de Leemtewet gekoppeld aan voorma-
lige stortplaatsen. Momenteel vindt geen heffing meer plaats. 

Portefeuillehouder T. Klip - Martin 
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 leemtewethef-

fing is in artikel 15.44 lid 1c van de Wet milieubeheer opgenomen. Wette-
lijk is bepaald dat deze heffing uitsluitend bedoeld is voor inventarisatie 
van voormalige stortplaatsen en monitoring van oude stortplaatsen. Dit zal 
ook in de periode 2010-2014 plaatsvinden voor de (potentiële) spoedloca-
ties 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. In 2013 zal bij 1 
voormalige stortplaats een triadeonderzoek worden gedaan naar de eco-
logische risico's en bij 1 voormalige stortplaats zal een nader onderzoek 
plaatsvinden. Verder gaan we onderzoeken of het mogelijk is om grond uit 
natuurontwikkelingsprojecten te gebruiken voor het ophogen van voorma-
lige stortplaatsen daar waar de deklaag onvoldoende is. Het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu onderzoekt momenteel 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 stort-
plaatsen, wordt dit in de toekomst ten laste van deze reserve gebracht. 
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060117 Reserve Stimuleringsfonds Drentse projecten  

Verloop 2012 2013 2014 2015 2016 
Saldo aanvang jaar (1)    5.390.000     2.400.000    1.000.000                 -                  - 
Begrote onttrekking (2)    2.990.000     1.400.000    1.000.000                 -                  - 
Begrote toevoeging (3)                 -                   -                  -                  -                  - 

Saldo einde jaar (1-2+3)    2.400.000     1.000.000                 -                  -                  - 

           
Doelstelling (in te realiseren 
maatschappelijke doelstel-
lingen) 

Deze reserve is bij de Voorjaarsnota PLUS 2007 ingesteld om 
gebiedsgerichte cofinanciering van relatief grote projecten moge-
lijk 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. RSP-
projecten worden niet meer uit deze reserve gedekt. Hiervoor is 
een aparte reserve ingesteld. 

Portefeuillehouder A. van der Tuuk  

Teamleider E. Bos 
Programma Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering 
Product Product 10.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 
Toelichting Deze reserve is bij de Voorjaarsnota PLUS 2007 ingesteld om 

gebiedsgerichte cofinanciering van relatief grote projecten moge-
lijk 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. 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 hij worden opgeheven. 
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060124 Reserve beheer vaarweg Meppel-De Punt  

Verloop 2012 2013 2014 2015 2016 
Saldo aanvang jaar (1)      5.884.134     5.544.134     5.204.134      4.014.134     2.824.134 
Begrote onttrekking (2)         340.000        340.000     1.190.000      1.190.000        340.000 
Begrote toevoeging (3)                    -                    -                    -                    -                    -

Saldo einde jaar (1-2+3)      5.544.134       5.204.134       4.014.134       2.824.134       2.484.134  

      
Doelstelling (in te realiseren 
maatschappelijke doelstellin-
gen) 

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 Mep-

pel-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 vaar-
weg worden vastgesteld. Deze verwachte uitgaven vormen de verminderin-
gen die aan programmaonderdeel 33304 worden toegevoegd. 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 wor-
den. In het kader van de bezuinigingen 2011-2014 zijn de begrote onder-
houdslasten met € 250.000,-- gereduceerd. Als gevolg van de lagere rijks-
inkomsten (btw-derving ad € 340.000) loopt het saldo van de reserve bij 
deze begrote onderhoudslasten per jaar met € 340.000,-- terug. In 2014 en 
2015 zal beide jaren een bedrag van € 850.000,-- worden ingezet voor af-
standbediening op het Noord Willemskanaal.  
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060150 Reserve versterking economische structuur  

Verloop 2012 2013 2014 2015 2016 
Saldo aanvang jaar (1)      7.222.607      4.222.607      4.222.607      4.222.607       4.222.607 
Begrote onttrekking (2)      8.000.000                    -                    -                    -                     - 
Begrote toevoeging (3)      5.000.000                    -                    -                    -                     - 

Saldo einde jaar (1-2+3)      4.222.607      4.222.607      4.222.607      4.222.607       4.222.607 

       
Doelstelling (in te realiseren 
maatschappelijke doelstel-
lingen) 

Het versterken van de sociaaleconomische structuur in Drenthe in brede 
zin, is gericht op de verwezenlijking van een duurzame economische ont-
wikkeling. Naast de inzet op de (nieuwe) nationale economische pro-
gramma’s werken wij aan projecten en initiatieven die bijdragen aan de 
versterking van de economische structuur en/of de transitie naar de ken-
niseconomie, maar die buiten de reikwijdte van de nieuwe SNN-
programma’s vallen. 

Portefeuillehouder A. van der Tuuk 
Teamleider M. Koekoek 
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 ruim-

telijk-economische (regio)programma’s, projecten gericht op versterking 
van de economische structuur en ten behoeve van financieel stimulerings-
instrumentarium gericht op het MKB. De voortgang van de huidige pro-
gramma´s loopt voorspoedig ondanks de economische en financiele cri-
sis. In de Meerjarenbegroting is vanaf 2014 structureel een bedrag van € 
3.841.977,-- opgenomen voor bijdragen in projecten ter versterking van de 
economische structuur. In 2012 is een toevoeging vanuit de reserve RSP 
opgenomen van 5 miljoen euro voor cofinanciering van het project DOME. 
Daarnaast in voor 2012 een onttrekking van 5 miljoen euro opgenomen 
voor hetzelfde project. Daarnaast is voor 2012 3 miljoen euro benodigd 
voor actieprogramma MKB. Generiek instrumenterium gericht op econo-
mische stimulering van het MKB met als doel behoud en ontwikkeling van 
werkgelegenheid in tijden van economische en financiele crisis. Verder is 
voorlopig in de meerjarenbegroting nog geen onttrekking opgenomen. 

  Bij het opstellen van de komende (meerjaren)begroting of eerder bij de 
reguliere bestuursrapportages hopen wij hierover meer duidelijkheid te 
kunnen geven. 
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060161 Reserve grondwaterhef-

fing 
   

Verloop 2012 2013 2014 2015 2016 
Saldo aanvang jaar (1)         506.268         421.268         271.268          121.268          121.268 
Begrote onttrekking (2)           85.000         150.000         150.000                     -                     - 
Begrote toevoeging (3)                    -                    -                    -                     -                     - 

Saldo einde jaar (1-2+3)         421.268         271.268         121.268         121.268          121.268 

       
Doelstelling (in te realiseren 
maatschappelijke doelstel-
lingen) 

Het financieren van de wettelijke taak van de provincie op het gebied van 
grondwaterbeheer (waarnemen grondwaterstanden, beheer meetnet, uit-
voeren onderzoek etc.). Daarnaast worden de middelen ingezet voor het 
stimuleren van projecten door derden, gericht op duurzaam grondwater-
beheer.  

Portefeuillehouder T. Klip - Martin 
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 grondwater-
heffing mag worden besteed. Er is bij de voorjaarsnota 2009 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,--. Begin 2011 was die omvang nagenoeg bereikt, maar in 2011 
zijn de uitgaven achter gebleven bij de verwachtingen waardoor de buffer 
weer is opgelopen. Met name de vertraging in de totale projectuitvoer in 
het licht van landelijke bezuinigingen is hier debet aan. In 2012 worden de 
mogelijkheden verkend voor het verbreden van de inzet van de grondwa-
terheffing. Ongeacht het resultaat van die verkenning blijft het streven erop 
gericht om een buffer in deze reserve aan te houden van circa  € 
150.000,--.  
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060199 Reserve Investeringen verkeer en vervoer  

Verloop 2012 2013 2014 2015 2016 

Saldo aanvang jaar (1) 
 

22.315.455 
 

25.255.692 
 

10.375.675  
  

6.103.334       1.677.214 

Begrote onttrekking (2)                    - 
 

14.880.017      4.272.341  
  

4.426.120          858.810 
Begrote toevoeging (3)      2.940.237                    -                    -                     -                     - 

Saldo einde jaar (1-2+3) 
    
25.255.692  

    
10.375.675       6.103.334 

     
1.677.214          818.404 

       
Doelstelling (in te realiseren 
maatschappelijke doelstel-
lingen) 

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 be-

trekking tot investeringen verkeer en vervoer. Het betreffen zowel de in-
vesteringen uit het Investeringsprogramma 2010 als de investeringen die 
gemoeid zijn met het nieuwe IVV tot en met 2015. De infrastructurele in-
vesteringen zijn gericht op veilige bereikbaarheid in Drenthe. Samen met 
het OV-bureau Groningen-Drenthe wordt ingezet op verdere productinno-
vatie binnen het openbaar vervoer. Waar mogelijk en wenselijk worden in 
de verkeers- en vervoerssector innovatieve en energiebesparende maat-
regelen toegepast. Op basis van cijfers van de jaarrekening 2011 en een 
nieuwe inschatting bij het opstellen van deze begroting zijn de toekomsti-
ge 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,--. Dit is gedaan om de kapi-
taallasten 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 toegevoegde hoeft te worden en een voordeel ontstaat in de ex-
ploitatie. Door de eerder geplande kredieten meer gefaseerd in te plannen 
kan het structurele normbedrag in de toekomst misschien verder verlaagd 
worden.  
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060211 Reserve vaarverbinding Erica-Ter Apel   

Verloop 2012 2013 2013 2014 2015 
Saldo aanvang jaar (1)      7.406.576      3.950.832      1.200.000                    -                     - 
Begrote onttrekking (2)      3.455.744      2.750.832      1.200.000                    -                     - 
Begrote toevoeging (3)                    -                    -                    -                    -                     - 

Saldo einde jaar (1-2+3)      3.950.832      1.200.000                    -                    -                     - 

       
Doelstelling (in te realiseren 
maatschappelijke doelstel-
lingen) 

Herstel van de vaarverbinding Erica - Ter Apel. 

Portefeuillehouder H. Brink 
Teamleider R.B. Leemrijse 
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 mil-
joen 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 euro per jaar be-
schikbaar 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 onder-
houdskosten. Na de realisatie van de vaarverbinding zal deze reserve 
worden opgeheven. Inmiddels is het gehele traject obstakelvrij. Bijna alle 
werkzaamheden zijn aanbesteed. In 2013 worden Klazinaveen-Noord, het 
Hondsrugtraject en de recreatievoorzieningen afgerond. Conform overall-
planning wordt realisatie en openstelling van het kanaal verwacht in 2013 
en binnen de meerjarige financiële kaders.  
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060212 Reserve verdubbeling N33   

Verloop 2012 2013 2014 2015 2016 
Saldo aanvang jaar (1)   11.965.000                   -                 -                 -                  - 
Begrote onttrekking (2)   11.965.000                   -                 -                 -                  - 
Begrote toevoeging (3)                  -                   -                 -                 -                  - 
Saldo einde jaar (1-2+3)                  -                   -                 -                 -                  - 
       
Doelstelling (in te realiseren 
maatschappelijke doelstellin-
gen) 

Realisatie van de verdubbeling N33. 

Portefeuillehouder H. Brink 
Teamleider S.A.B. de Vries 
Programma Programma 2. Vitaal Drenthe: Mobiliteit 
Product Product 2.1. Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer) 
Toelichting Bij besluit van 31 januari 2007 (2007-272) is door uw staten de 

Reserve verdubbeling N33 ingesteld en is daarin een storting ge-
daan van € 11,5 miljoen. Aan het saldo van deze reserve werd t/m 
2009 een inflatiecorrectie-percentage van 2% toegerekend. Met 
ingang van 2010 is in het kader van de bezuingingen afgezien van 
een inflatiecorrectie. De reserve is bedoeld als aandeel van de pro-
vincie Drenthe in de regionale bijdrage voor de verdubbeling van de 
N33 van maximaal € 50 miljoen (prijspeil 2005). Hiervan neemt de 
provincie Groningen een bedrag van € 30 miljoen voor haar reke-
ning en provincie Drenthe en Drentse gemeenten staan voor € 20 
miljoen garant. De minister van IenM heeft op 24 mei 2012 het Tra-
cébesluit ondertekend. Daarmee is de inspraakperiode voor het 
zomerreces afgerond. Met IenM zijn afspraken gemaakt over het in 
één keer betalen van het aandeel van de provincie Drenthe. In eer-
ste instantie was dat gedacht bij oplevering van het project. Nu is in 
het convenant vastgelegd dat dat bij de gunning van het werk is. 
Dat wordt waarschijnlijk, als de procedures goed verlopen,  

  in het jaar 2012. Daarom is een onttrekking in de begroting 2012 
opgenomen.  
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060214 Reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34 
Verloop 2012 2013 2014 2015 2016 
Saldo aanvang jaar (1)      6.829.299      5.688.601      1.176.146                     -                     - 
Begrote onttrekking (2)      1.140.698      4.512.455      1.176.146                     -                     - 
Begrote toevoeging (3)                    -                    -                    -                     -                     - 
Saldo einde jaar (1-2+3)      5.688.601      1.176.146                    -                     -                     - 
       
Doelstelling (in te realiseren 
maatschappelijke doelstel-
lingen) 

Het wegwerken van achterstallig onderhoud en het treffen van verbete-
ringswerkzaamheden 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 overge-

dragen van het Rijk aan de provincie. In de hiervoor ontvangen afkoop-
som is een bedrag van € 36.454.893,-- begrepen voor het wegwerken van 
achterstallig onderhoud en het treffen van verbeteringswerkzaamheden. 
Bij statenbesluit van 20 december 2006 is hiervoor een Reserve achter-
stallig onderhoud en verbeteringswerken N34 ingesteld. In de komende 
jaren zal het bedrag aan de geplande werkzaamheden worden besteed 
en in de meerjarenbegroting opgenomen worden. Na de realisatie van 
onderhoud en verbeteringswerken zal de reserve worden opgeheven. 
Zorgvuldige afstemming van de reconstrcutie Ees heeft geleid tot uitstel 
van de oorspronkelijke planning en de planvorming Exloo. De uitvoering 
voor Exloo staat nu gepland voor 2013. Hiermee is een investering van € 
3,5 miljoen gemoeid. Mogelijk dat ook in 2013 een start gemaakt kan 
worden met de realisatie van een aansluiting Klooster bij Coevorden. De-
ze plannen worden afgestemd met de provincie Overijssel. In de Reserve 
N34 is voor de onderdoorgang € 1,2 miljoen gereserveerd voor 2014. 
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060215 Reserve provinciaal aandeel ILG   

Verloop 2012 2013 2014 2015 2016 
Saldo aanvang jaar (1)     21.361.631     7.142.631                    -                    -                    -
Begrote onttrekking (2)     14.219.000     7.142.631                    -                    -                    -
Begrote toevoeging (3)                    -                    -                    -                    -                    -
Saldo einde jaar (1-2+3)      7.142.631                    -                    -                    -                    -
     
Doelstelling (in te realiseren 
maatschappelijke doelstellin-
gen) 

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 J.F.X. Visser 
Programma Programma 7. Groen Drenthe: pMJP, Natuur en landschap en Landbouw 
Product Product 7.1. Natuur en landschap en diverse deelprojecten pMJP 
Toelichting Op basis van het deelakkoord natuur vindt afrekening plaats met het rijk 

over de werkelijke bestedingen tot en met 2010 (betalingen + verplichtingen 
(excl. Verwerving en inrichting) en gebaseerd op de peilverantwoording 
2010. Alle restant ontvangen (en nog te ontvangen) rijksmiddelen worden in 
de ILG reserve gestort. In de reserve zijn ook de nog niet benutte provincia-
le middelen "gespaard" tot en met 2010. Vanuit deze reserve vindt dekking 
van de uitgaven plaats wegens uitfinanciering van de verplichtingen ILG 
oud. Medio 2013 zal de reserve zijn uitgeput en moet de dekking van de 
uitgaven worden gedekt uit opbrengsten uit de grond voor grondregeling. 
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060218 Reserve Regio Specifiek Pakket   

Verloop 2012 2013 2014 2015 2016 
Saldo aanvang jaar (1)   114.937.692  105.618.855    68.705.786    47.271.621     32.660.257 
Inflatiecorrectie/rente (2)      1.620.621     1.489.226        968.752         666.530         461.163 
Begrote onttrekking (3)     10.939.458    38.402.295    22.402.917    15.277.894      8.753.832 
Begrote toevoeging (4)                    -                    -                    -                    -                    -
Saldo einde jaar (1-2+3)   105.618.855    68.705.786    47.271.621    32.660.257     24.367.587 
      
Doelstelling (in te realiseren 
maatschappelijke doelstel-
lingen) 

Het Regio Specifieke Pakket (RSP) is de katalysator voor brede, integrale 
stedelijke gebiedsontwikkelingen. 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 uitge-
voerd. De steden Assen, Emmen en Coevorden hebben hier de ‘lead’. Pro-
vincie 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 overheidsinvesteringen (IBOI) om de projecten 
waardevast te houden. Volgens de meest recente gegevens van het Minis-
terie van Infrastructuur en Milieu ( I&M) is dit percentage voor 2011 1,41% 
(2011 was eerder op 0,5% geraamd). Dit percentage gebruiken we ook voor
de jaren 2012 en verder, omdat het IBOI voor 2012 nog niet bekend is. De 
IBOI van een boekjaar wordt in het daaropvolgende voorjaar vastgesteld, 
waardoor jaarlijks een correctie gemaakt moet worden. Binnen de RSP 
reserve is een bedrag van 21 miljoen euro beschikbaar voor afdekken van 
RSP risico's. In 2013 stellen wij voor deze middelen over te hevelen naar de 
risicoreserve, zodat alle risico's nu zijn ondergebracht in deze reserve. 
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060221 Financieringsreserve (voorheen Dynamische cofinancieringsreserve) 
Verloop 2012 2013 2014 2015 2016 
Saldo aanvang jaar (1)   122.115.509  106.115.509    91.915.509     91.915.509    91.915.509 
Inflatiecorrectie/rente (2)                    -                    -                    -                    -                    -
Begrote onttrekking (3)     16.000.000    18.700.000                    -                    -                    -
Begrote toevoeging (4)                    -     4.500.000                    -                    -                    -

Saldo einde jaar (1+2-3+4)   106.115.509    91.915.509    91.915.509     91.915.509    91.915.509 

      

Doelstelling (in te realiseren 
maatschappelijke doelstellin-
gen) 

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 E. Bos 
Programma Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering 
Product Product 10.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 
Toelichting De doelstelling van deze Reserve is gewijzigd. In plaats van hoge bijdragen 

te onttrekken voor cofinancieringsprojecten, waardoor de Reserve op ter-
mijn is uitgeput, wordt de reserve nu ingezet om voldoende structurele ren-
tebaten te genereren die bijdragen aan structurele begrotingsruimte. Daar-
voor wordt een bodemstand van deze reserve wenselijk geacht van mini-
maal € 80 miljoen. Gelet op de gewijzigde doelstelling is de naam van de 
Reserve gewijzigd in Financieringsreserve en wordt er met ingang van 
2012 geen inflatiecorrectie meer aan toegevoegd. In de VJN 2011 is voor 
cofinanciering in het kader van regionale cofinanciering Rijks rep middelen 
€ 10 miljoen aan de reserve onttrokken. Daarnaast is € 6 miljoen onttrokken 
voor de extra subsidieering aan de gemeente Emmen voor DPE-next. In 
2013 is voor het in eens uitbetalen van de contant gemaakte toekomstige 
subsidies aan de Drentse Energie Organisatie (DEO), minus een korting, 
een onttrekking begroot van € 14,7 miljoen. De provincie Drenthe droeg tot 
en met 2020 jaarlijks € 3.000.000,- bij aan DEO, waarvoor de DEO jaarlijks 
subsidie ontving. Door de subsidies contant maken en in één keer uitbeta-
len kan met een duidelijk programma van eisen en een jaarlijkse verant-
woording over de bestemming van de gelden door de DEO het uitvoerings-
budget van de DEO worden gekort zonder in te teren op de slagkracht van 
de organisatie. Naast de onttrekking voor de DEO is ook een onttrekking 
opgenomen van € 4 miljoen in 2013 voor de subsidiëring van de Investe-
rings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM) ten 
behoeve van de Drentse Participatie Maatschappij. Het doel van de DPM, 
zoals dat geformuleerd is in de statuten, is het verstrekken van risicodra-
gend 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. Het betreft veelal kleine bedrijven in het midden- 
en kleinbedrijf (MKB) (tot ca. vijftien werknemers). Bedrijven die willen in-
vesteren in de toekomst, maar daar niet de financiële ruimte voor hebben. 
De DPM participeert in het risicokapitaal van de onderneming. Hierdoor kan 
veelal extra financiering door de bank worden gerealiseerd. De DPM kan 
voor de ondernemer klankbord zijn en adviseren over de ontwikkelingen 
van het bedrijf. Door de participaties draagt de DPM bij aan de versterking 
van het MKB en dus ook aan de werkgelegenheid in Drenthe. De inzet van 
de € 4 miljoen wordt betrokken in de brede discussie rondom de taken en 
inzet van de NOM. Daarnaast wordt vanuit de Risicoreserve een bedrag 
van € 4,5 miljoen overhevelend naar deze reserve. Voor de rest van de 
komende jaren zijn verder nog geen onttrekkingen voorzien. 
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060222 Reserve Vitaal Platteland   

Verloop 2012 2013 2014 2015 2016 
Saldo aanvang jaar (1)  25.000.000 24.350.000 12.350.000 12.350.000  12.350.000 
Begrote onttrekking (2)       650.000 12.000.000                 -                 -                 -
Begrote toevoeging (3)                 -                 -                 -                 -                 -
Saldo einde jaar (1-2+3)  24.350.000  12.350.000 12.350.000 12.350.000  12.350.000 
      

Doelstelling (in te realiseren 
maatschappelijke doelstel-
lingen) 

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 E. Bos 
Programma Programma 5. Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling 
Product Product 5.3. Vitaal platteland (inclusief Zuidoost Drenthe en Stuur-

groep 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 economische vitalise-
ring 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. In de 
begroting 2012 is conform PS besluit van 18 april een onttrekking 
gedaan van € 650.000,-- voor Beleidsadvies bevolkingsdaling, im-
pulsgelden Vitaal Platteland en landschapsherstel. Van het reste-
rende bedrag in de Reserve vitaal platteland gaat een bedrag van € 
12 miljoen naar de Europese Cofinancieringsreserve.  

 



Nota reserves en voorzieningen 2012 32

 
060223 Cofinancieringsreserve Europa   

Verloop 2012 2013 2014 2015 2016 

Saldo aanvang jaar (1)                 -                 -  24.000.000 20.900.000  17.800.000 

Begrote onttrekking (2)                 -                 -   3.100.000   3.100.000    3.100.000 

Begrote toevoeging (3)                 - 24.000.000                 -                 -                 -

Saldo einde jaar (1-2+3)                 - 24.000.000 20.900.000 17.800.000  14.700.000 
      

Doelstelling (in te realiseren 
maatschappelijke doelstel-
lingen) 

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 In te stellen bij de Begroting 2013. Reeds in het visiestuk “Koers in 
onzekere tijden” hebben wij aangegeven dat we het economisch 
beleid richten op de cofinancieringsmogelijkheden van het Euro-
pees  beleid. Om in te kunnen spelen op de goede mogelijkheden in 
de nieuwe EU periode (2014 – 2020), wordt voorgesteld een Cofi-
nancieringsreserve 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. Aan 
deze reserve voegen we onder meer middelen uit de Reserve vitaal 
platteland toe. Voor de omvang van de reserve hebben we een 
inschatting gemaakt op basis van de huidige kennis. Van de be-
schikbare € 25 miljoen in de Reserve vitaal platteland gaat € 12 
miljoen) naar de Europese Cofinancieringsreserve. Daarnaast komt 
een bedrag van € 12 miljoen uit de Risicoreserve. De ontwikkeling 
van (regionale) Europese programma's is in zichzelf een complex 
(onderhandelings) proces langs vele schaakborden met nog wijzi-
gende spelregels. 

  Omvang, vorm en inhoud van de programma’s staan dan ook nog 
niet vast. Met in acht neming van alle onzekerheden schatten wij in 
dat wanneer de provincie de Europese Programma's (EFRO, IN-
TERREG, en POP) voor de periode 2014-2020 adequaat wil finan-
cieren (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 financieringsbe-
hoefte van € 3,1 miljoen per jaar. De "omzet" die daarmee wordt 
gerealiseerd bedraagt naar schatting € 100 miljoen, ofwel € 14 mil-
joen per jaar. Mocht in de toekomst duidelijk worden dat de cofinan-
cieringsbehoefte (per jaar) hoger of lager uitvalt dan op dit moment 
ingeschat betekent dat in de toekomst een bijstelling nodig kan zijn.
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072110 Voorziening spaarhypotheken   

Verloop 2012 2013 2014 2015 2016 
Saldo aanvang jaar (1)      2.216.716      2.316.716      2.416.716      2.516.716       2.616.716 
Begrote premie-inleg (2)         100.000         100.000         100.000         100.000          100.000 
Begrote onttrekking (3)                    -                    -                    -                    -                     - 
Begrote toevoeging (4)                    -                    -                    -                    -                     - 
Saldo einde jaar (1+2-3+4)      2.316.716      2.416.716      2.516.716      2.616.716       2.716.716 

  
Doelstelling (in te realiseren 
maatschappelijke doelstel-
lingen) 

Het veiligstellen van de door de provinciale medewerkers gespaarde be-
dragen ten behoeve van aflossing van hypothecaire geldleningen. 

Portefeuillehouder T. Klip - Martin 
Teamleider E. Bos 
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 spaarhypothe-
ken afnemen en op lange termijn ook de hoogte van de voorziening dalen. 
Voorlopig wordt ervan uitgegaan dat door premie-inleg het saldo de ko-
mende 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 gevol-
gen, omdat de voorziening gelijk is aan de schuldpositie. Meerjarig hou-
den we daarom voorlopig rekening met een jaarlijkse stijging van het 
spaarsaldo van € 100.000,--. 

 



Nota reserves en voorzieningen 2012 34

 
083173 Voorziening groot onderhoud provinciehuis  

Verloop 2012 2013 2014 2015 2016 
Saldo aanvang jaar (1)         840.163         177.751         393.487         419.433          226.859 
Begrote onttrekking (2)      1.061.162         183.014         372.804         591.324          197.646 
Begrote toevoeging (3)         398.750         398.750         398.750         398.750          398.750 
Saldo einde jaar (1-2+3)         177.751         393.487         419.433         226.859          427.963 
       
Doelstelling (in te realiseren 
maatschappelijke doelstel-
lingen) 

Voor nu en in de toekomst op een planmatige wijze werken aan een ver-
antwoorde staat van bouwkundig en technisch onderhoud van het provin-
ciehuis (alsook de bestrating en omheining) en daartoe de financiële mid-
delen beschikbaar hebben. 

Portefeuillehouder A. van der Tuuk  

Teamleider G. van der Ploeg 
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 ver-
nieuwde gebouwcomplex is door een extern bureau een onderhoudsplan-
ning opgesteld voor 25 jaren (waarvan de laatste 15 jaar voorlopig zijn). In 
2010 is het planmatige onderhoud vanwege de revitalisering van het pro-
vinciehuis 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 komen, zijn deze in mindering gebracht op de jaarlijkse dota-
tie en kan de jaarlijks dotatie worden beschouwd voor een periode van 25 
jaar op € 398.750,-- per jaar. Het bedrag dat de afgelopen jaren teveel 

  in de voorziening was opgebouwd is in 2012 onttrokken. Een bedrag van 
€ 369.639,-- is daarom t.g.v. de algemene middelen gebracht. 
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083177 Voorziening groot onderhoud Drents Museum  

Verloop 2012 2013 2014 2015 2016 
Saldo aanvang jaar (1)         329.381         113.865         178.719         173.028          218.081 
Begrote onttrekking (2)         380.516         100.146         170.691         119.947          192.154 
Begrote toevoeging (3)         165.000         165.000         165.000         165.000          165.000 
Saldo einde jaar (1-2+3)         113.865         178.719         173.028         218.081          190.927 
       
Doelstelling (in te realiseren 
maatschappelijke doelstel-
lingen) 

Voor nu en in de toekomst op een planmatige wijze werken aan een ver-
antwoorde staat van bouwkundig en technisch onderhoud van het Drents 
Museum en daartoe de financiële middelen beschikbaar hebben. 

Portefeuillehouder A. van der Tuuk  

Teamleider G. van der Ploeg 
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 voorzie-
ning zijn vastgesteld op basis van een inschatting op het meerjarig onder-
houdsplan voor de periode 2012-2022 zoals die in de VJN 2011 opgeno-
men zijn. De nieuwe onderhoudsplanning voor de jaren 2012-2022 op 
basis van het vernieuwde gebouwcomplex is door een extern bureau op-
gesteld. Het reguliere bedrag voor toevoeging aan de voorziening is vast-
gesteld 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) onderhouds-
kosten te voorkomen de eerstvolgende 10 jaar. Na 2022 zal een substan-
tiele 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. Het be-
drag dat de afgelopen lopen teveel in de voorziening was opgebouwd is in 
2012 onttrokken. Een bedrag van € 77.384,-- is daarom  t.g.v. de algeme-
ne middelen gebracht. 
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083179 Voorziening spaarverlof    

Verloop 2012 2013 2014 2015 2016 
Saldo aanvang jaar (1)           99.637                    -                    -                    -                     - 
Begrote onttrekking (2)           99.637                    -                    -                    -                     - 
Begrote toevoeging (3)                    -                    -                    -                    -                     - 
Saldo einde jaar (1-2+3)                    -                    -                    -                    -                     - 
  
Doelstelling (in te realiseren 
maatschappelijke doelstel-
lingen) 

Werknemers hebben de mogelijkheid afspraken te maken om verlof te 
sparen, met het doel tussentijds of aan het eind van hun loopbaan de ge-
spaarde uren op te nemen.  

Portefeuillehouder H. Brink 
Teamleider E. Bos 
Programma Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering 
Product Product 10.2. Personeel en organisatie    
Toelichting Volgens planning is de voorziening vanaf 2012 niet meer nodig en kan hij 

worden opgeheven. Het saldo van € 55.374,-- dat niet meer nodig is komt 
t.g.v. de Reserve voor algemene doeleinden. Uitgangspunt is dat het ge-
spaarde verlof via de CAO mogelijkheid van sparen (geen reguliere verlo-
furen) wordt opgevangen binnen de reguliere exploitatie begroting. 
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083180 Voorziening op vordering op verkoop Vennootschap B.V. 
Verloop 2012 2013 2014 2015 2016 

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 doelstel-
lingen) 

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 E. Bos 
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 over-

eengekomen dat de aandeelhouders een voorziening treffen ten laste van 
de opbrengst verkoopopbrengst Essent. Het is mogelijk dat dan een ge-
deelte 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 € 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. 
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083181 Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa), 

(voorheen Reserve t.b.v. de in te stellen voorziening pensioenen) 

Verloop 2012 2013 2014 2015 2016 
Saldo aanvang jaar (1)      5.978.332      5.618.332      5.258.332      4.898.332       4.538.332 
Begrote onttrekking (2)         500.000         500.000         500.000         500.000          500.000 
Begrote toevoeging (3)         140.000         140.000         140.000         140.000          140.000 
Saldo einde jaar (1-2+3)      5.618.332      5.258.332      4.898.332      4.538.332       4.178.332 
       
Doelstelling (in te realiseren 
maatschappelijke doelstellin-
gen) 

De provincie is voor pensioenen van (ex-)gedeputeerden eigen risicodra-
ger. Deze pensioenen zijn niet ondergebracht bij het ABP of een pensi-
oenverzekeringsmaatschappij. 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 E.Bos 
Programma Programma 10. Middelen en bedrijfsvoering 
Product Product 10.2. Personeel en organisatie    
Toelichting De ingehouden pensioenpremies van de huidige gedeputeerden alsmede 

het werkgeversdeel pensioenpremie voor huidige gedeputeerden worden 
gestort in de voorziening. Aan de voorziening worden de daadwerkelijk 
betaalde pensioenen onttrokken. In 2009 is de voorziening op peil ge-
bracht. 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 wor-
den rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht. In 2012 worden 
nieuwe berekeningen gemaakt en wordt deze voorziening op het peil 
gebracht dat noodzakelijk is. 
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083182 Voorziening groot onderhoud Depot Drents Museum  

Verloop 2012 2013 2014 2015 2016 
Saldo aanvang jaar (1)           53.590          27.086          40.104           51.546          64.512 
Begrote onttrekking (2)           40.547            1.025            2.601             1.077            9.110 
Begrote toevoeging (3)           14.043          14.043          14.043           14.043          14.043 
Saldo einde jaar (1-2+3)           27.086          40.104          51.546           64.512          69.445 
      
Doelstelling (in te realiseren 
maatschappelijke doelstellin-
gen) 

Voor nu en in de toekomst op een planmatige wijze werken aan een ver-
antwoorde staat van bouwkundig en technisch onderhoud van het Depot 
Drents Museum en daartoe de financiële middelen beschikbaar hebben. 

Portefeuillehouder A. van der Tuuk  

Teamleider G. van der Ploeg 

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 meer-

jaren-onderhoudsplan 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 investerings-
budget beschikbaar komt t.b.v. de installaties van het depot, is deze in min-
dering gebracht op de jaarlijkse dotatie en kan de jaarlijks dotatie worden 
verlaagd naar € 17.070,-- per jaar. Deze verandering in het meerjarenon-
derhoudsplan betekent een lastenvermindering van € 53.590,-- - € 14.043,--
= € 39.547,-- per jaar (2012-2036). Wel dient het bedrag voor dagelijks 
onderhoud te worden verhoogd met € 1.500,-- i.v.m. verschuiving van 
planmatig naar dagelijks onderhoud. Het bedrag dat het afgelopen jaar 

  teveel in de voorziening was opgebouwd is in 2012 onttrokken. Een bedrag 
van € 36.520,-- is daarom t.g.v. de algemene middelen gebracht. 
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Bijlage 3 Vereisten vanuit het BBV 
 
Artikel 41 
Onder de vaste passiva worden afzonderlijk opgenomen het eigen vermogen, de voorzienin-
gen en de vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of langer. 
 
Artikel 42 
1. Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming volgend uit 

de programmarekening. 
2. Het in het eerste lid bedoelde resultaat wordt afzonderlijk opgenomen als onderdeel van 

het eigen vermogen. 
 
Artikel 43 
1. In de balans worden de reserves onderscheiden naar: 

a. de algemene reserve; 
b. de bestemmingsreserves. 

2. Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan Provinciale Staten respectievelijk de 
raad een bepaalde bestemming heeft gegeven. 

 
Artikel 44 
1. Voorzieningen worden gevormd wegens: 

a. verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch 
redelijkerwijs te schatten; 

b. op de balansdatum bestaande risico's ter zaken van bepaalde te verwachten ver-
plichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten; 

c. kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van 
die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand be-
grotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een 
aantal begrotingsjaren. 

2. Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek 
besteed moeten worden, met uitzondering van de voorschotbedragen, bedoeld in artikel 
49, onderdeel b. 

3. Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerela-
teerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. 

 
Artikel 45 
Rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn niet toegestaan. 
 
Artikel 54 
1. In de toelichting op de balans worden de aard en reden van elke reserve en de toevoe-

gingen en onttrekkingen daaraan toegelicht. 
2. Per reserve wordt het verloop gedurende het jaar in een overzicht weergegeven. Daaruit 

blijken: 
a. het saldo aan het begin van het begrotingsjaar; 
b. de toevoegingen of onttrekkingen via de resultaatbestemming bij de programmareke-

ning; 
c. de toevoegingen of onttrekkingen uit hoofden van de bestemming van het resultaat 

van het voorgaande boekjaar; 
d. de verminderingen in verband met afschrijvingen op activa waarvoor een specifieke 

bestemmingsreserve is gevormd; 
e. het saldo aan het einde van het begrotingsjaar. 
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Artikel 55 
1. In de toelichting op de balans worden de aard en reden van de voorzieningen, bedoeld in 

artikel 44 en de wijzigingen daarin toegelicht. 
2. Per voorziening wordt het verloop gedurende het jaar in een overzicht weergegeven. 

Daaruit blijken: 
a. het saldo aan het begin van het begrotingsjaar; 
b. de toevoegingen; 
c. ten gunste van de rekening van baten en lasten vrijgevallen bedragen; 
d. de aanwendingen; 
e. saldo aan het einde van het begrotingsjaar. 
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Bijlage 4 Middelen van Drenthe bij derden 
 
Voor de volledigheid volgt hieronder nog een opsomming van middelen die de provincie bij 
Derden heeft gestald. Het zijn middelen die niet altijd in de balans als vordering zijn opge-
nomen. De vorderingen/geldleningen worden elk jaar in de balans bij de Jaarrekening opge-
nomen. 
 
NOM 
In de beginperiode van de kredietcrises zijn met de NOM plannen ontwikkeld om het MKB te 
faciliteren.  
Het beoogde effect van de plannen was: 
• Het stimuleren van banken om krediet te verlenen 
• Het bevorderen van ondernemersactiviteiten 
• Het stimuleren van de werkgelegenheid 
 
Er is in totaal een subsidie van € 2.000.000,-- aan de NOM (Drentse Participatiemaatschap-
pij (DPM)) verstrekt. Betaling is gerealiseerd in 2 tranches ( in 2009 en 2010) van 
€ 1.000.000,--.  Daarnaast zijn de plannen vorm gegeven door het verstrekken m.i.v. 2010 
van en mogelijke geldlening van € 4.000.000,-- aan de NOM (DPM); de geldlening was in 
delen op te nemen. In totaal een bedrag van € 1.500.000,-- opgenomen. De rente bedraagt 
4% en de aflossing moet in 2015 plaatsvinden. Deze lening is als vordering opgenomen. 
 
Conclusie: 
Bovengenoemde gelden zijn in de vorm van subsidies of geldleningen aan de NOM ver-
strekt, dit betekent dat, ook bij aflossing, geen financiële ruimte ontstaat, en deze post niet bij 
de reserves en voorzieningen thuishoort.  
 
Drentse Energie organisatie (DEO) 
Gepland is een geldstroom van provincie naar DEO gedurende de periode 2011-2020 van  
€ 38.500.000,--. Dit wordt in de exploitatierekening verantwoord. Gedeeltelijk zet DEO deze 
middelen revolverend in. Conservatief ingeschat (door DEO zelf)  is aan het eind van deze  
periode een kapitaal beschikbaar van rond € 37.000.000,--. De middelen komen weer ten 
gunste van de algemene middelen van de provincie als de DEO wordt ontbonden.  
Statutair is geregeld hoe de DEO wordt ontbonden. Na vereffening wordt het liquidatiesaldo 
uitgekeerd conform een, door GS goed te keuren, liquidatieplan. 
 
Conclusie:  
De DEO zal op de lange termijn vrije financiële ruimte opleveren, op het moment dat de pro-
vincie het liquidatiesaldo ontvangt. 
 
Voor de volledigheid willen we ook nog aangeven dat geld gestald is op bankrekeningen bij 
het Groenfonds en Nationaal restauratiefonds (saldi zijn in de balans opgenomen); 
Groenfonds 
Groenfonds is een organisatie opgericht door het ministerie en de provincies. Doel is financi-
ele faciliteiten natuurontwikkeling, waaronder de realisatie van de EHS. Er zijn gelden door 
ons gestald bij deze organisatie. Met andere woorden, in plaats van ING of Rabo staan deze 
gelden nu bij het Groenfonds. Over deze bankrekening worden de bankkosten betaald en 
rentebaten genoten. 
 
De belangrijkste rekening ‘ILG’ (waar het Rijk de ILG middelen heeft gestort) wordt gebruikt 
voor de uitfinanciering van de ILG verplichtingen.  
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Tegenover de andere groenfonds (bank)rekeningen staan in meer of mindere mate harde 
verplichtingen uit hoofde van specifieke doelrealisatie en afspraken met het groenfonds. In 
onze balans zijn deze verantwoord onder overige schulden. 
 
Nationaal restauratiefonds  
Het fonds verstrekt hypothecaire geldleningen en subsidies voor het onderhoud van monu-
mentale panden. Via Drents Plateau heeft de provincie subsidie verstrekt met als uitgangs-
punt dat het niet terugkomt.  De actuele stand is dat er € 2,9 miljoen op de provinciale balans 
als vlottende activa staat.  
 
Conclusie: Groenfonds en nationaal restauratiefonds worden gebruikt als financieringsin-
strument en hebben geen invloed op de financiële ruimte van de provincie.  
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