Bijlage projecten
Breedband
We kunnen tegenwoordig niet meer zonder snel internet: bedrijven,
recreatieondernemers, scholen en inwoners zijn gebaat bij een goede digitale ontsluiting.
Daarom is de ambitie van het college duidelijk: in 2019 moet voor iedereen in Drenthe
het gebruik van breedband mogelijk zijn. Samen met onder andere gemeenten en het
breedbandplatform ‘Verbind Drenthe’ werkt de provincie aan het ondersteunen van
dorpscorporaties bij de realisatie van breedband. Met de 9.050.000 euro uit de
investeringsagenda kunnen nieuwe dorpscorporaties ook een
beroep doen op een revolverende lening en zijn we weer een stap dichterbij het
realiseren van onze ambitie.
Een Drentse Investerings Premie Regeling (IPR)
Belangrijk speerpunt van het college is het creëren van extra werkgelegenheid en
economische structuurversterking. Het college wil het Drents acquisitiebeleid verder
ontwikkelen en directe ‘op-maat’ ondersteuningsmaatregelen aanbieden aan bedrijven,
waaronder een IPR. Met deze ondersteuningsmaatregelen moet het voor nieuwe
bedrijven aantrekkelijk worden om zich in Drenthe te vestigen. De maatregelen zijn ook
bestemd voor bestaande bedrijven die willen uitbreiden.
Fietsprovincie nr. 1
De ambitie van het college is om in 2019 als Drenthe dé nr. 1 fietsprovincie te zijn. Doel
is om meer bestedingen en werkgelegenheid te creëren en meer fietsmobiliteit te
realiseren. Fietsen levert op toeristisch recreatief gebied een belangrijke bijdrage aan de
vrijetijdseconomie van Drenthe. De fiets is een belangrijk vervoermiddel naar school en
werk en voor het reizen met het OV. Fietsen is duurzaam en draagt bij aan een goede
gezondheid.
Gebiedsontwikkeling Groningen Airport Eelde
Met de gebiedsontwikkeling Groningen Airport Eelde wil het college onder andere de
vestigingsfactoren versterken, een logistiek knooppunt realiseren en de voormalige
Rijksluchtvaartschool herbestemmen als provinciaal monument en exploiteren. Daarnaast
is het plan om in het gebied een energielandgoed te realiseren.
Herontwikkelingsfonds ruimtelijke kwaliteit
Binnen het Herstructureringsfonds Ruimtelijke Kwaliteit wordt een instrumentarium
ontwikkeld, dat de provincie in staat stelt om haar ambities in samenwerking met andere
partijen te realiseren tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.
Energieneutraal Wonen
Voor Energieneutraal Wonen wordt samen met partijen een actieplan gemaakt om te
komen tot een versnelling in het vergaand energieneutraal maken van de Drentse
woningvoorraad. Het gaat om concrete projecten gericht op energiebesparing en
duurzame energie-opwekking in de gebouwde omgeving.
Culturele investeringen
De investering op het gebied van cultuur is gericht op de noodzakelijke doorontwikkeling
van de culturele infrastructuur in Drenthe. Dat is nodig om de huidige sterke positie met
name op het terrein van het cultureel erfgoed te behouden en verder te versterken. We
investeren in cultuur om de kwaliteit van de culturele infrastructuur in Drenthe te
vergroten om zodoende meer bezoekers te trekken en bestedingen uit te lokken.
Werken aan de toekomst van Veenhuizen
Waardevast erfgoed in een levendige omgeving waarin wordt gewerkt, gerecreëerd en
gewoond: dat is de ambitie voor het Drentse gevangenisdorp Veenhuizen.

Door middel van een gerichte eenmalige financiële bijdrage kan de provincie bijdragen en
haar verantwoordelijkheid nemen voor het borgen van een ontwikkelgericht
rentmeesterschap in dit unieke gebied. Dit past in de gezamenlijke strategie van Rijk,
gemeente en provincie om te zorgen voor nieuwe investeringen in Veenhuizen.
Europese cofinanciering
Het college verwacht 2 miljoen euro nodig te hebben als cofinanciering voor Europese
projecten.

