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Geachte voorzitter/leden,

ln maart 2019 zijn er Provinciale Statenverkiezingen en komt er een einde aan de
huidige bestuursperiode. Wij hebben ter afronding van de huidige bestuursperiode
een terugblik uitgevoerd. De bijlage laat in één oogopslag de belangrijkste resultaten
binnen de zes speerpunten van het Collegeprogramma 2015-2019 zien. Omdat de
lnvesteringsagenda een belangrijk instrument was in deze bestuursperiode, zijn de
resultaten van die projecten zichtbaar gemaakt.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter

km/coll
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Economisch Drenthe 

Regionale economie 
• Als aanjager en verbinder stimuleren 

we schonere bedrijven in een groenere 
(circulaire) economie in Drenthe 

• Samen met onze partners zetten we in 
op het werkgelegenheidsplan Drenthe 
4.0 door middel van de kansen die de 
energietransitie biedt

• NoordNederland is aangewezen 
als voorbeeldregio van Europa voor 
biobased economy

• We faciliteren en stimuleren de Health 
Hub Roden die kennis op het gebied 
van medische technologie en gezond 
ouder worden deelt,  ontwikkelt en 
onderzoekt 

• We stimuleren innovatief onder nemer
schap en een beter ondernemers
klimaat voor bestaande en nieuwe 
bedrijven 

• Met de bedrijvenregeling Dutch 
Techzone en de bedrijvenregeling 
Drenthe ondersteunen we het bedrijfs
leven bij groei en innovatie 

Arbeidsmarkt & Onderwijs
• We hebben grensoverschrijdend veel 

extra stageplaatsen voor verzorgenden 
gerealiseerd met het succesvolle 
programma ‘Sorgen für, sorgen dass’

• Met steun uit Europa (EGF) helpen we 
ontslagen werknemers uit de retail en 
bankensector aan nieuwe banen

• We werken actief aan het verbinden 
van onderwijs en bedrijfsleven 

Digitalisering 
• In heel Drenthe is het project 

Breedband in ontwikkeling 

Vrijetijdseconomie
• Samen met de gemeenten en 

recreatieondernemers hebben we een 
Drentse aanpak Vitale Vakantieparken 
ontwikkeld

• Met de nieuwe koers voor Marketing 
Drenthe vergroten en verbeteren we de 
zichtbaarheid van Drenthe in binnen 
en buitenland 

• We zijn dé fietsprovincie van Nederland 
en hebben als eerste fietsregio in de 
wereld het UCI Bike Region Label 

• We investeren in het verder optima
liseren van ons fietsnetwerk, werken 
samen aan een 5 sterren mountain
bikeprovincie en realiseren het icoon
project ‘Fietsen op de VAMberg’ 

RESULTATEN 
BESTUURSPERIODE 

2015-2019 
IN ÉÉN OOGOPSLAG

Aan het begin van deze bestuursperiode hebben 
we onze ambities verwoord in het collegeakkoord 

‘Dynamisch en Ondernemend’. Nu maken we de 
balans op en delen we de resultaten. Een van de 

belangrijkste instrumenten om Drenthe nog mooier 
en beter te maken was de Investeringsagenda, 

waarmee we veel in gang hebben kunnen zetten. 

We zijn trots op de resultaten die we samen met 
onze partners hebben bereikt! 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

Jetta Klijnsma
Henk Brink

Cees Bijl 
Henk Jumelet 

Tjisse Stelpstra

Samenwerkend Drenthe 

Openbaar bestuur 
• Werkbezoeken over en weer hebben 

bijgedragen aan het verbeteren van 
de samenwerking met en tussen 
gemeenten en waterschappen 

• We hebben Drenthe landelijk goed 
gepresenteerd met de Drentse 
 ambassade in Den Haag en het 
IPOcongres in Emmen 

• De provinciale website is overzichte
lijker, toegankelijker en gebruiks
vriendelijker gemaakt 

Samenwerking
• We hebben toekomstgerichte afspraken 

gemaakt met Europa over (financiële) 
deelname in Europese programma’s 

• Met de Duitslandagenda werken we op 
meerdere terreinen aan  verbindingen in 
de grensregio’s 

Lobby 
• We hebben ingezet op het behoud van 

de kazernes in Assen en Havelte, de 
rechtbank in Assen, de  gevangenissen 
in Veenhuizen en Philips in Emmen

• Samen met onze partners hebben we 
ingezet op onder andere de Regio 
Deals Zuid en OostDrenthe en 
Natuurinclusieve Landbouw. Het Rijk 
heeft voor Regio Deal Zuid en 
OostDrenthe € 20 miljoen beschik
baar gesteld en voor Natuurinclusieve 
Landbouw € 10 miljoen

Bereikbaar Drenthe 

Verkeer & Vervoer
• Tracés van de verdubbeling van de N34 

tussen Coevorden en Emmen Holsloot 
staan in de startblokken voor realisatie  

• Op de N34 en N391 zijn ongelijkvloerse 
kruispunten gerealiseerd

• We werken met het bereikbaarheids
akkoord N391 en N862 aan een 
toekomstbestendige bereikbaarheid 
van Emmen en regio 

• Het Rijk start een onderzoek naar 
maatregelen die nodig zijn voor 
een betere doorstroming op de A28 
AmersfoortHoogeveen 

• We hebben de Spoorboog in Coevorden 
gerealiseerd, onderdeel van de 
Bentheimer Eisenbahn

• We hebben een intentieverklaring 
getekend voor grensoverschrijdend 
personenvervoer: spoorlijn Emmen
Rheine 

• Bij de nieuwe OVconcessie hebben 
we met succes zwaar ingezet op 
meer service en het gebruik van 
alternatieve brandstoffen: ruim 90% 
minder CO2uitstoot dan in de huidige 
concessie

• Er is gestart met onderdelen van de 
fietssnelweg AssenGroningen

• De Hubs openbaar vervoer Gieten en 
Borger zijn geopend

• Openbare verlichting langs  provinciale 
wegen hebben we verder verduur
zaamd door energiezuinige led 
 armaturen 

Groningen Airport Eelde 
• Met de uitwerking van het scenario 

‘Toegangspoort van het Noorden’ 
zetten we in op groei van de lucht
haven

• We geven de omgeving van het vlieg
veld een kwaliteitsimpuls door in te 
zetten op nieuwe bedrijvigheid 

• We hebben het innovatiecluster GAE op 
het gebied van drones mede mogelijk 
gemaakt  
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Ruimtelijk Drenthe 

Ruimte
• De revisie van de Omgevingsvisie en de 

Provinciale omgevingsverordening zijn 
vastgesteld 

• Drentse gemeenten ondersteunen we 
bij de aanpak van winkelleegstand 

• We vergroten de leefbaarheid door 
het stimuleren van de aanpak van 
 verpauperde plekken in de steden en 
dorpen in Drenthe 

• De Wooncampagne ‘Lang zult u wonen’ 
is van start gegaan 

• We ondersteunen gemeenten bij het 
verbeteren van de Drentse woning
voorraad 

Klimaat & Energie 
• Met de Energiebespaarlening maken 

we het makkelijker om energie
besparende investeringen in of aan 
huizen te kunnen financieren 

• We stimuleren samen met de Drentse 
gemeenten het opwekken van zonne
energie met de zonnelening 

• We hebben de zonneakker Rogat 
gerealiseerd en andere zonneakkers 
zijn in ontwikkeling 

• In 2019 hebben we een gasloos 
provinciehuis

• We waren medeinitiatiefnemer van de 
Klimaattop NoordNederland 

Milieu 
• We stimuleren bewustwording over de 

noodzaak van aanpak van asbestvrije 
daken in Drenthe door oprichting van 
een coöperatie, een subsidie lening en 
een asbestdakenkaart  

• We hebben ingezet op een Landelijk 
schadeprotocol mijnbouwschade

• We hebben gefaciliteerd in versnelde 
afhandeling van oude mijnbouw
schade gevallen in Zuidlaren en Emmen

Water 
• Met het Deltaprogramma Agrarisch 

Waterbeheer werken we aan het 
 verbeteren van water op het boeren
bedrijf

• De nieuwe aanpak voor drainage en 
beregening is overzichtelijk en geeft 
de ruimte voor ondernemerschap en 
natuur 

• We hebben nauwkeurig de opbouw 
van de bodem van het Drentsche 
Aagebied in kaart laten brengen. Met 
die gegevens krijgen we meer inzicht in 
de effecten van klimaat verandering 

Energiek Drenthe

Cultuur 
• Culturele publiekstrekkers hebben we 

mede mogelijk gemaakt, onder andere: 
viering 200 jaar Drenthe, Pauper
paradijs, Roegzand en Into Nature

• Samen met andere partners hebben 
we geïnvesteerd in Drents Museum, 
Gevangenismuseum, Huis van 
Weldadig  heid en Hunebedcentrum om 
ze nog aantrekkelijker en waardevoller 
te maken 

• Met Nederlandse en Vlaamse partners 
werken we aan de erkenning van 
de Koloniën van Weldadigheid als 
UNESCOWerelderfgoed 

• We zetten in op het borgen van het 
cultuurhistorisch gebied Veenhuizen 
door nieuw rentmeesterschap 

• Door ondertekening van een convenant 
hebben we samen met het Rijk en 
andere overheden het Nedersaksisch 
(o.a. Drents) erkend als een volwaar
dige taal in Nederland

Landbouw 
• We helpen jonge landbouwers door 

middel van subsidies om te investeren 
in hun bedrijf 

• Voor melkveehouders die verduur
zamen hebben we een Drentse 
beloningsregeling vastgesteld 

• Met de Broedplaats Veldleeuwerik 
hebben we samen met andere partners 
een praktijkplek gerealiseerd voor het 
ervaren van duurzame landbouw 

• Op Proefboerderij ’t Kompas in 
Valthermond werken we samen 
met marktpartijen aan de verdere 
ontwikkeling van precisielandbouw met 
toepassing van 5G 

• Het Landbouwcongres ‘Van boer naar 
bord en bloemenvaas’ was een groot 
succes 

Natuur
• Met het unieke Programma Natuurlijk 

Platteland brengen we balans in het 
beleven, benutten en beschermen 
van natuur met aandacht voor water, 
landbouw, toerisme en energie voor 
een leefbaar platteland 

• We zetten in op een voortvarende 
uitvoering van het Natuurpact: wijzigen 
van de functie naar natuur, het inrichten 
en beheren van die gebieden en het op 
orde brengen van milieuomstandigheden 

• Met een bijdrage uit Europa hebben we 
samen met andere partners een plan 
van aanpak gemaakt voor behoud van 
weide en akkervogels 

• In Bargerveen en Ruinen zijn schaaps
kooien geopend

Energiek Drenthe

Natuur
• Samen met gemeenten en water

schappen hebben we een afspraken
kader soortenrijk ondertekend en 
zetten we ons in voor vergroting van de 
biodiversiteit in het landelijk gebied 

Dynamisch Drenthe
• We faciliteren de Drentse Zorgtafel 

waar we samen met andere deel 
nemers inzetten op de thema’s 
preventie, arbeidsmarkt/werkklimaat en 
brede herstructurering van de zorg  

• We hebben onderzoeken laten uitvoeren 
naar (de gevolgen van) overerfbare 
armoede en laaggeletterd heid

• We investeren in toegankelijkheid en 
spreiding van Drentse bibliotheken. De 
ondersteuning van dorpsinitiatieven 
hebben we vergemakkelijkt 

• Veel toonaangevende fiets en sport 
evenementen hebben we mede 
mogelijk gemaakt

• We zijn partner van Drenthe Beweegt 
waarin we de kracht van sport en 
bewegen benutten en we hebben als 
regio de titel European Community of 
Sports 2019 behaald 

• We zetten in op het versterken van 
aangepast sporten en zijn naast de 
wereldbekerwedstrijden in 2017 en 
2018 ook gastheer van het wereld
kampioenschap Paracycling 2019

• We hebben bijgedragen aan het ere  
divisiebestendig maken van het stadion 
van FC Emmen 

• Samen met gemeenten en andere 
partners hebben we het convenant 
Dementievriendelijk Drenthe onder
tekend 

 
Financiën en 
organisatie

Financiën 
• Provincie Drenthe is financieel gezond 

Organisatie
• Als werkgever zijn wij een toeganke

lijke organisatie voor mensen met een 
beperking 

• Met het Generatiepact geven we 
oudere medewerkers de gelegenheid 
om minder te gaan werken en maken 
we instroom van jongeren mogelijk
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