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Inleiding
Vanuit het coalitieakkoord Drenthe, mooi voor elkaar! hebben we een stevige opdracht. Voor elke inwoner van
Drenthe willen we de basis op orde, zonder belemmeringen om mee te doen. In vitale dorpen en sterke steden
willen we goede voorzieningen en betaalbare huizen. We willen een aantrekkelijke provincie voor jongeren, met
goede opleidingen en banen en een provincie waar mensen waardig oud kunnen worden. We willen Drenthe laten
bruisen en bieden plek voor ondernemen, maar ook voor het ervaren van rust en ruimte in onze prachtige natuur.
We nodigen anderen nadrukkelijk uit samen met ons constructief en creatief invulling te geven aan onze mooie
provincie.
Met die opdracht zijn we volop aan de slag, voortbouwend op de basis die in de vorige bestuursperiode is gelegd.
Omdat het coalitieakkoord en de Voorjaarsnota ongeveer tegelijkertijd tot stand kwamen, kende de Voorjaarsnota
nog geen nieuwe beleidsvoornemens. In die zin wijkt dus ook de Begroting wat af. Daarin worden normaal
gesproken immers de beleidsvoornemens vertaald. Uiteraard geeft de Begroting 2020 wel een adequaat beeld van
wat we het komend jaar doen om Drenthe mooier en beter te maken. En terwijl we nog volop in het proces zitten
om de nieuwe investeringsagenda inhoudelijk in te vullen, vindt u de financieel-technische uitwerking daarvan wel
in deze Begroting 2020.
Deze begroting wijkt overigens in meerdere opzichten iets af van de begrotingen in voorgaande jaren. In eerdere
edities trof u in de begroting zelf bij de programma’s speerpuntteksten aan. De Nota van Aanbieding was vooral
een samenvatting van deze teksten. Vanaf nu hebben we per programma de beleidstekst opgenomen in de Nota
van Aanbieding. Bij die programma’s hanteren we de indeling en de benaming uit het Coalitieakkoord. Op die
manier zorgen we voor eenduidigheid gedurende deze statenperiode, zonder daarbij de aansluiting met de vorige
periode te verliezen.
De financiële overzichten zijn inzichtelijker, omdat we ze per programma hebben opgeschaald naar de beleids
opgaven. De meer gedetailleerde informatie is uiteraard beschikbaar in de Uitvoeringsinformatie.
Uiteraard is de begroting zo actueel mogelijk, maar de a ctualiteit zorgt ook voor onzekerheden. Door de uitspraak
van de Raad van State over de Programmatische Aanpak Stikstof is de balans tussen economie en ecologie
scherper op ons netvlies komen te staan. Onze inzet om bij te dragen aan het beschermen van de natuur bij
projecten waarbij sprake kan zijn van stikstofuitstoot is versterkt.
Tegelijkertijd zetten we ons, samen met onze PAS-partners, volop in om de vergunningverlening weer vlot te
trekken.
De uitspraak heeft ertoe geleid dat diverse projectvoornemens in en van de provincie in de knel zijn gekomen.
Onduidelijkheid over een nieuw vergunningenstelsel en verschillende handelingskaders maken het lastig om in te
schatten wat de mogelijk financiële gevolgen zijn. Maar extra inzet van mensen en middelen lijkt onontkoombaar.
Tegelijkertijd biedt de actualiteit natuurlijk ook volop kansen. De jongste plannen van het kabinet om miljarden te
investeren in de economie en de woningmarkt, sporen ons aan om met nog meer verve plannen te ontwikkelen
om Drenthe verder toekomstbestendig te maken. Het is immers ook onze opdracht om ervoor te zorgen dat het
Drentse aandeel de juiste verhoudingen heeft. Ook met die opdracht gaan wij in 2020 vol energie aan de slag.
College van Gedeputeerde Staten
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Financieel
perspectief
Zoals ook bij de Begroting 2019 is gebeurd, worden ook in de Begroting 2020 de besluitvorming op de
Voorjaarsnota, de jaarlijks terugkerende actualisaties en soms specifieke ontwikkelingen rechtsreeks in de primaire
begroting verwerkt. Wij hebben nu alle wijzigingen voorafgaande aan de primaire Begroting 2020 gebundeld in
de 4e wijziging van de Begroting 2019. Zo wordt de wijziging van de (meerjarige) Begroting transparant met u
gedeeld. Het effect van de 4e wijziging van de Begroting 2019 wijkt af van het beeld dat in de Voorjaarsnota 2019
is gepresenteerd, omdat er meer ontwikkelingen in zijn meegenomen, waaronder de uitwerking waar dat reeds
mogelijk was van de ‘ruimtevragers’ uit de Voorjaarsnota 2019. De beginstand is dezelfde, namelijk de eindstand
van de 1e Bestuursrapportage 2019.
Wij lichten hier die wijzigingen toe, die van invloed zijn op de ontwikkeling van de vrije bestedingsruimte. Voor de
overige mutaties die in de Begroting 2020 zijn meegenomen, maar die niet van invloed zijn op de vrije bestedingsruimte en de stelpost IBP, wordt verwezen naar de 4e wijziging bij de Begroting 2019.
Financieel perspectief Begroting 2020
Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

Vrije bestedingsruimte 					
Eindstand 1e Bestuursrapportage 2019

471.934

473.354

535.531

2.778.304

2.778.304

Mutaties Begroting 2020 (4e wijziging Begroting 2019)					
Doelstelling: 1.2.01 Bijdrage Noordelijke Rekenkamer

-18.627

-11.960

-11.960

-11.960

-11.960

Doelstelling: 1.2.01 Controlekosten

-24.659

-24.659

-24.659

-24.659

-24.659

Doelstelling: 1.2.01 Fractiewerkzaamheden
Doelstelling: 1.3.02 & 8.2.01 Extra Gedeputeerde
Doelstelling: 3.3.02 Indexering OV
Doelstelling: 3.6.05 Overdracht peilbeheer

0

-64.015

-64.015

-64.015

-64.015

-242.700

-462.500

-462.500

-462.500

-242.700

-19.958

-24.112

-61.521

-165.148

-277.050

-129.826

-129.826

-129.826

-129.826

-129.826

Doelstelling: 4.1.02 Implementatie omgevingswet

0

-51.793

-51.793

0

0

Doelstelling: 5.2.04 Bijstellen bijdrage RUD

0

-75.000

0

0

0

Doelstelling: 7.2.12 Bijderage Prolander

0

0

-402.557

-402.557

-311.012

Doelstelling: 7.2.12 Bijdrage Prolander

0

0

0

-18.051

-18.051

Doelstelling: 8.1.03 Opcenten MRB

1.187.000

344.000

-397.000

-1.197.000

-1.797.000

Doelstelling: 8.1.05 Uitkering Provinciefonds

-3.879.478

-4.579.499

-5.491.621

-6.623.616

-1.444.126

Doelstelling: 8.2.06 Stelpost IBP

2.420.750

3.358.594

6.068.357

5.527.551

0

Doelstelling: 8.2.08 Extra laadpalen

-25.509

0

0

0

0

Doelstelling: 8.2.11 Activering Lonen

-424.000

321.936

447.281

787.130

1.624.000

Doelstelling: Div. Actualisatie kapitaallasten

0

822.239

60.970

-4.258

9.318

Doelstelling: Div. Indexering boekjaarsubsidies

0

-13.356

-14.687

10.605

50.256

Doelstelling: Div. Indexering materiele kosten

0

116.597

0

0

0

Doelstelling: Div. Indexering materiële kosten

685.073

0

0

0

0

-471.934

-473.354

-535.531

-2.778.304

-2.636.825

0

0

0

0

141.479

Totaal Mutaties
Vrije bestedingsruimte na mutaties

Een aantal posten uit deze tabel wordt hierna nader toegelicht, naast andere ontwikkelingen.
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Uitwerking Voorjaarsnota 2019
In de Voorjaarsnota 2019 zijn enige zogenoemde ‘ruimtevragers’ aangedragen. Deze ruimtevragers zijn inmiddels
uitgewerkt en voor een aantal geldt dat deze deels ten laste van de vrije bestedingsruimte gebracht zijn. Het gaat
hierbij om de volgende zaken (voor de betreffende bedragen wordt verwezen naar de tabel Financieel perspectief
Begroting 2020):
Implementatie Omgevingswet
De implementatie van de Omgevingswet vraagt inzet van onze organisatie en er wordt o.a. gewerkt aan de
ontwikkeling van en aansluiting op het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). Dit leidt tot een incidenteel budget van
€ 200.000,-- in 2020 en 2021, waarvan telkens € 51.793,-- ten laste wordt gebracht van de vrije bestedingsruimte.
Investeringen verkeer en vervoer en divers onderhoud wegen en vaarwegen
Voor de dekking en financiering van de voorgenomen investeringen op het gebied van verkeer en vervoer is in
samenhang met het noodzakelijke onderhoud aan wegen en vaarwegen (inclusief beschoeiingen) een studie
gestart naar de mogelijkheden een gecombineerde financiële oplossing te vinden voor de komende jaren.
De uitkomst van de studie wordt niet meer voor de Begroting 2020 meegenomen, maar op een later tijdstip aan
Provinciale Staten voorgelegd.
Kaderbrief Prolander en verhoging bijdrage RUD
Op basis van de vaststelling van de Kaderbrief 2020-2023 ontvangt Prolander met ingang van 2019 een structureel
hogere bijdrage. Het effect daarvan met ingang van 2020 wordt nu in de Begroting 2020 ten laste van de vrije
besteedbare ruimte gebracht. Datzelfde geldt voor de eenmalige bijdrage aan de RUD van 5% voor de verdere
ontwikkeling van de organisatie.
Matching verhoging decentralisatie-uitkering
Vooralsnog wordt voorgesteld, de verhoging van de decentralisatie-uitkering voor restauratie van rijksmonumenten
deels te ‘matchen’ vanuit eigen Drentse middelen. Zie ook de passage over de aanvullende beleidsvoornemens
voor 2020.
Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe
In Statenstuk 2019-880 bent u akkoord gegaan met het aangaan van de Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe.
De totale omvang van de regiodeal bedraagt ca. 40 miljoen ofwel ca. € 10 miljoen per jaar (2019-2022).
Het Rijk draagt via een decentralisatie-uitkering hierin ca. € 20 miljoen bij en de gemeenten € 10 miljoen ofwel
€ 2,5 miljoen per jaar. De provinciale bijdrage van ca. € 10 miljoen wordt gerealiseerd door een onttrekking in 2019
uit de reserve investeringsprogramma € 2,9 miljoen (zie reserves) en een jaarlijkse verlaging van de stelpost IBP
van € 1.775.000,-- (2019-2022). Omdat het uitgaven ritme in de tijd niet gelijkloopt aan het dekkingsritme vindt
verevening plaats via de reserve Fonds Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe.

Ontwikkeling algemene uitkering provinciefonds
en opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting
Algemene uitkering provinciefonds
In de Voorjaarsnota 2019 is al aangegeven dat uit de meicirculaire provinciefonds 2019 blijkt dat de algemene
uitkering uit het provinciefonds de komende jaren lager zal uitpakken dan de in de Begroting 2019 opgenomen
ramingen. Voor de periode van 2020 tot 2024 wordt het accres neerwaarts bijgesteld. Onderdeel daarvan is ook
de lagere raming van de bijdrage uit de ruimte onder het plafond van het BTW-compensatiefonds (BCF). In de
Begroting 2020 is de raming van de algemene uitkering gebaseerd op de ramingen in de meicirculaire. Er is
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daarom geen afwijking ten opzichte van wat in de Voorjaarsnota 2019 al aangegeven is. De septembercirculaire
verschijnt op een moment dat deze niet meer in de cijfers verwerkt kan worden.
Geschoond voor de effecten van het BTW-compensatiefonds bedragen deze € 4.115.810,-- (negatief) in 2019
en € 4.579.499,-- (negatief) in 2020. De definitieve afrekening 2018 was volgens de meicirculaire incidenteel
€ 236.332,-- positief. Voor de jaren daarna zijn de bedragen respectievelijk € 5.491.621,-- (negatief) in 2021,
€ 6.623.616,-- (negatief) in 2022) en € 1.444.126,-- in 2023. Wij hebben u daarover in de Voorjaarsnota 2019
geïnformeerd. We stellen voor deze nadelen te dekken uit de vrije bestedingsruimte.
Raming algemene uitkering provinciefonds in Begroting 2020
2019

2020

2021

2022

2023

Raming algemene uitkering Begroting 2019 (incl. ruimte BCF)

141.604.610

147.153.026

151.693.552

156.669.435

156.669.435

Raming algemene uitkering meicirculaire 2019 (excl. ruimte BCF)

137.488.800

142.573.527

146.201.931

150.045.819

155.225.309

-4.115.810

-4.579.499

-5.491.621

-6.623.616

-1.444.126

Verschil (exclusief afrekening 2018)

Opcenten Motorrijtuigenbelasting
In de Voorjaarsnota 2019 is aangegeven dat we in deze collegeperiode het tarief willen handhaven op 92. Omdat
we in de meerjarenraming waren uitgegaan van een geïndexeerd tarief, is in de Voorjaarsnota 2019 aangegeven
dat we de raming van de opbrengst met ingang van 2020 met € 500.000,-- oplopend tot € 2.000.000,-- verlagen.
Inmiddels is duidelijk dat het autobestand in Drenthe in het eerste halfjaar 2019 fors is gegroeid. Zo fors dat we
in de jaren 2019 en 2020 een hogere opbrengst verwachten en in de jaren daarna een minder forse verlaging.
We ramen de opbrengst nu op een constant niveau van € 59,1 miljoen. We houden in de verwachte opbrengsten
geen rekening met een volumegroei als gevolg van een groter autobestand. Die handelwijze is ingegeven door
het standpunt van het Rijk dat groei van het aantal (onbelaste) elektrische auto’s door de provincies kan worden
gecompenseerd door volumegroei. In de 2e Bestuursrapportages van de komende jaren stellen we de jaarlijkse
opbrengst vervolgens bij op basis van de meest recente autobestanden van de Belastingdienst.

Onontkoombare tussentijdse ontwikkelingen
Diverse bestuurlijke kosten
In de Begroting 2019 en daarna zijn kosten meegenomen voor een extra gedeputeerde (het nieuwe college kent
5 gedeputeerden, een door Provinciale Staten toegekende extra bijdrage aan de Noordelijke Rekenkamer, toegenomen controlekosten door de accountant van de provincie en toegenomen kosten voor fractiewerkzaamheden.
Diverse indexeringen
• Indexering subsidies, indexering materiële kosten
Jaarlijks worden voor de subsidies van de instellingen, waarmee we een structurele samenwerking hebben, een
index voor loon- en prijsstijgingen toegepast op basis van een gemiddelde over 5 jaar van de cijfers van het CPB
(o.b.v. cijfers maart 2019 die ook verwerkt zijn in de meicirculaire van het ministerie). Dit is in 2007 besloten om
schommelingen in de indexering zoveel mogelijk tegen te gaan en de nacalculatie af te schaffen. Deze index
wordt elk jaar geactualiseerd. Voor de Begroting 2020 bedraagt de index 2,1% (vorig jaar werd voor 2020 nog
2,0% geraamd).
In de begroting is een stelpost opgenomen voor herstel indexering inkoopbudgetten. Voor 2019 is die stelpost
geraamd op € 934.726,-- en voor 2020 op € 570.929,--. De stelpost is gebruikt voor het indexeren van concrete
budgetten voor materiële kosten in 2019 en 2020 voor € 249.653,-- respectievelijk € 464.332,--. We hebben
daarmee de structurele, niet beïnvloedbare budgetten van minimaal € 50.000,-- die de laatste jaren tekorten
hebben gehad geïndexeerd. De index bedroeg 1,4% op basis van de prijsindex overheidsconsumptie (IMOC).
We stellen voor het restant op de stelpost indexatie inkoopbudgetten voor 2019 en 2020 van € 685.073,--
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respectievelijk € 116.597,-- toe te voegen aan de vrije bestedingsruimte. De stelpost is hiermee voor beide jaren
volledig afgeboekt. De indexering voor 2021 e.v. heeft nog niet plaatsgevonden.
• Indexering Openbaarvervoer bijdragen
De bijdrage aan het Openbaar vervoersbureau Groningen Drenthe wordt op basis van het gemiddelde
over 5 jaar van de LBI-index geïndexeerd. Dat betekent dat de voor de jaren 2021 t/m 2023 het budget
met € 32.902,-- (2021) oplopend naar € 213.888,-- (2023) wordt verhoogd. Voor de exploitatie van de
Vechtdallijnen wordt het budget op dezelfde wijze geïndexeerd. Dat leidt tot een verhoging van € 19.958,-- in
2019 tot € 63.162,-- in 2023. We stellen voor de prijscompensatie van totaal € 19.958,-- (2019) oplopend naar
€ 277.050,-- (2023) te dekken uit de vrije bestedingsruimte.
Actualisatie kapitaallasten investeringen
De voortgang op alle investeringen is vastgesteld. De kapitaallasten voor de komende jaren zijn op de nieuwe basis
geactualiseerd. Dit leidt tot een verlaging van de kapitaallasten 2020. We stellen voor het voordeel voor het onderdeel verkeer en vervoer toe te voegen aan de reserve Investeringen verkeer en vervoer en het resterende voordeel
toe te voegen aan de vrije bestedingsruimte
Activering Loonkosten op investeringen
Alle loonkosten zijn gesplitst in directe lonenkosten (gespecificeerd per taakveld van het BBV) en de loonkosten
voor de overhead functies. De personele inzet voor investeringsprojecten wordt daarnaast toegerekend aan
investeringsprojecten. Dit leidt tot een bate (correctie loonkosten) in de exploitatie.

Eindstand stelpost IBP in de Begroting 2020
Zoals in de Voorjaarsnota is aangegeven leiden de begrotingsontwikkelingen tot een negatieve vrije bestedingsruimte. Dat is ook na de uitwerking van de Voorjaarsnota 2019 en diverse andere nog meegenomen hierboven
toegelichte mutaties niet anders. Wij stellen voor om, ter voorkoming van een tekort op de vrije bestedingsruimte,
dit tekort te dekken uit de stelpost IBP. Dit is in bovenstaande tabel reeds gebeurd door een bijdrage van de
stelpost IBP, zodat de vrije bestedingsruimte telkens sluit op nul (behalve in 2023, waarin ook geen bijdrage uit de
stelpost IBP is genomen). De eindstand van de stelpost in de Begroting 2020 ziet er dan als volgt uit:
Financieel perspectief Begroting 2020
Omschrijving
Eindstand stelpost IBP Begroting 2020

2019

2020

2021

2022

2023

950.083

2.275.177

1.768.371

4.729.116

12.490.000

Doorkijk financieel perspectief na Begroting 2020
Na het ‘sluiten van de boeken’ voor de Begroting 2020 hebben zich nog twee relevante ontwikkelingen voorgedaan, te weten de 2e Bestuursrapportage 2019 en het verschijnen van de septembercirculaire provinciefonds 2019.
Zoals enigszins te verwachten was, is het effect van de 2e Bestuursrapportage 2019 vrij beperkt gebleven,
aangezien veel ontwikkelingen die bekend waren al via de 4e wijziging van de Begroting 2019 in de Begroting
2020 waren meegenomen. Er vindt in de 2e Bestuursrapportage 2019 dan ook geen inzet plaats van de stelpost
IBP. De impact van de septembercirculaire provinciefonds 2019 is meer substantieel. Deze komt wat de algemene
uitkering betreft neer op het volgende effect:
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Raming algemene uitkering provinciefonds in Begroting 2020
2019

2020

2021

2022

2023

Raming algemene uitkering meicirculaire 2019 (excl. ruimte BCF)

137.488.800

142.573.527

146.201.931

150.045.819

155.225.309

Raming algemene uitkering septembercirculaire 2019

136.692.114

143.140.600

147.966.222

152.007.720

156.828.625

Waarvan ruimte onder plafond BCF
Uitkering exclusief BCF
Nadelig(-)/Voordelig(+) saldo

693.876

693.876

693.876

693.876

693.876

135.998.238

142.446.724

147.272.346

151.313.844

156.134.749

-1.490.562

-126.803

1.070.416

1.268.025

909.440

Het provinciefonds ontwikkelt zich evenredig met de accres-relevante uitgaven (ARU) van het Rijk. De groei of
krimp van het provinciefonds als gevolg van deze normeringssystematiek wordt accres genoemd. Het accres van
tranche 2019 bedraagt € 149 miljoen positief. Dat is een negatieve bijstelling van € 30 miljoen ten opzichte van
de 1e suppletoire begroting 2019 van het provinciefonds. Deze negatieve bijstelling is een gevolg van de besluit
vorming van het Kabinet en wordt met name veroorzaakt door lagere uitgaven van het Rijk in 2019. Het accres van
tranche 2020 bedraagt € 114 miljoen Dit is € 39 miljoen meer dan eerder geraamd bij Voorjaarsnota 2019 van het
Rijk.
Naast de algemene uitkering gelden voor Drenthe nog enige nieuwe decentralisatie-uitkeringen. Deze omvatten
€ 9,07 miljoen in 2019 voor de Regio Deal Zuidoost-Drenthe (in totaal heeft het kabinet maximaal € 20 miljoen
gereserveerd), € 25.000,-- in 2019 voor het herindienen van de Koloniën van Weldadigheid bij UNESCO, € 95.000,-in 2020 voor het Programma Impuls Omgevingsveiligheid en € 1.067.000,-- in 2020 en € 1.066.000,-- in 2021
voor Zoetwatermaatregelen. Voor al deze uitkeringen wordt ook een last opgenomen; daarmee zijn ze per saldo
budgettair neutraal.
Bij de berekening van het effect van de septembercirculaire provinciefonds 2019 is de verwachte algemene
uitkering ‘geschoond’ voor een eventuele uitkering van de ruimte onder het plafond van het BTW-compensatiefonds
(BCF). Wij gaan ervan uit, dat de toename van declaraties door provincies uit het BCF op korte termijn in elk geval
niet meer tot een substantiële uitkering van de ruimte onder het plafond zal leiden. Vooralsnog houden wij nog
geen rekening met het risico, dat de declaraties door de provincies dusdanig oplopen, dat het BCF aanvullend door
de provincies aangezuiverd zal moeten worden. Maar voor de toekomst sluiten wij zeker niet uit dat dit op enig
moment aan de orde zal zijn.
Het totale effect van de 2e Bestuursrapportage 2019 en de septembercirculaire provinciefonds 2019 leiden tot
een negatieve vrije bestedingsruimte jaren 2019 en 2020. Daarna is sprake van een positief effect. Wij hebben de
ontwikkeling van de vrije ruimte gesaldeerd met de stelpost IBP. Dit levert de volgende tussenstand op van de vrij
besteedbare ruimte.
Financieel perspectief, doorkijk na Begroting 2020
2019

2020

2021

2022

2023

Vrije bestedingsruimte 					
Eindstand Begroting 2020

0

0

0

0

141.479

Correctie raming 2023

0

0

0

0

334.214

Mutaties 2e Bestuursrapportage 2019 (5e wijziging Begroting 2019)

793.826

0

-1.381

-2.835

-2.835

Vrije bestedingsruimte na 2e BR 2019

793.826

0

-1.381

-2.835

472.858

-1.490.562

-126.803

1.070.416

1.268.025

909.440

Stelpost IBP

Effect septembercirculaire PF 2019

950.083

2.275.177

1.768.371

4.729.116

12.490.000

Actuele tussenstand vrije ruimte

253.347

2.148.374

2.837.406

5.994.306

13.872.298
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Aanvullende beleidsvoornemens 2020
Van sommige voornemens die in het coalitieakkoord zijn genoemd of opgaven die we in de aanloop naar deze
Begroting op ons af zagen komen, geldt dat we ze nog niet formeel hebben kunnen omzetten in voorstellen of
beleid. Voor een deel komt dat omdat we voor de structurele dekking in de komende jaren mede afhankelijk zijn
van onze beschikbare middelen.
Het is de nadrukkelijke wens van het college om een deel van de vrij besteedbare ruimte over te houden als
buffer voor onvoorziene zaken. We vinden het aanvaardbaar om de helft van de vrije ruimte met ingang van 2020
structureel in te zetten.
Zoals we het vooralsnog kunnen inschatten, zal dit als volgt worden verdeeld:
Stijging personele lasten als gevolg van extra taken (o.a. AVG-functionaris)					

200.000

Sociale Agenda					
200.000
Evenementen op het snijvlak cultuur en vrije tijd					

200.000

Natuur (vergroten toegankelijkheid)					
125.000
Ontwikkeling wandelnetwerk Drenthe					
125.000
Monumenten (als cofinanciering van rijksmiddelen)					

125.000

Totaal					
975.000

Van deze beleidsvoornemens zullen wij uw Staten waar van toepassing separate voorstellen doen toekomen en/
of dit verder uitwerken in de P&C-documenten (bestuursrapportages, Voorjaarsnota 2020). Daarbij zullen we ook
rekening houden met de invulling van de Investeringsagenda 2019-2023. De financiële uitwerking zal door middel
van bij de voorstellen behorende begrotingswijzigingen aan u worden voorgelegd.
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Besturen en samenwerken:
kijkend over
grenzen heen

PROGRAMMA 1

Samenleving
Nederland is in beweging. Samenwerking met gemeenten,
waterschappen, omliggende provincies en ook kennis
instellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties is meer
nodig dan ooit. De opgaven uit ons Coalitieakkoord ‘Drenthe,
mooi voor elkaar!’ zijn leidend en bepalen met wie samen
werking op welk moment nodig is, welke structuur passend
is en wat onze rol is. Ook inwonersparticipatie en de wijze
waarop Provinciale Staten wordt betrokken is maatwerk.
Interbestuurlijk
We willen een sterk en zichtbaar Drents bestuur zijn, dat in
staat is om problemen op te lossen op een wijze die aansluit bij
de eisen van deze tijd. Enerzijds betekent dit dat we als Drentse
overheden gezamenlijk optrekken, als één democratische
overheid die betrokken, betrouwbaar, effectief en besluitvaardig is. Eén overheid die op transparante wijze bestuurt.
Anderzijds vraagt dit om een bestuur dat een gepast antwoord
geeft op vraagstukken als ondermijning en toenemende
polarisatie. We zoeken binnen alle opgaven nadrukkelijk de
verbinding, kansen en mogelijkheden om ons als provinciale
overheid een betekenisvolle rol te laten spelen in zowel
bestaande gremia, zoals Samenwerkingsverband NoordNederland (SNN) en Regio Groningen Assen (RGA) als nieuwe
samenwerkingsvormen zoals de Regio Zwolle en de Regiodeals.
Voor het college staan goede bestuurlijke verhoudingen voorop.
We hebben nauw contact met onze Drentse gemeenten, in
Drenthe liggende waterschappen en omliggende provincies.
Samen met onze medeoverheden bespreken wij wat er in de
samenleving leeft en hoe we elkaar kunnen versterken in het
realiseren van onze gezamenlijke ambities. Ons interbestuurlijk
en financieel toezicht voeren we doelmatig uit.
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Public Affairs
Onder Public Affairs verstaan wij al onze inspanningen om de
Drentse doelen samen met onze partners te realiseren, bij de
Rijksoverheid (Den Haag), Europa (Brussel) en de Europese
regio’s (Nedersaksen in het bijzonder). De Duitslandagenda
is in dit verband van groot belang. Wij willen als Drenthe
zichtbaarder en succesvol zijn. Daarvoor participeren we in
netwerken en zetten in op beleidsbeïnvloeding. We brengen
focus aan in onze lobby in de zin dat wij ons richten op zaken
die voor Drenthe zowel van belang als beïnvloedbaar zijn.
We benutten de lopende Europese programma’s om onze
doelstellingen te realiseren. De contouren voor de verdeling
van EU-middelen na 2021 worden langzaam duidelijker.
De inzet van het Rijk is cruciaal voor de middelen waarop
Nederland aanspraak kan maken. Niet alleen wat betreft de
middelen die vanuit de EU beschikbaar komen, maar ook als
het gaat om de verantwoordelijkheid over het inzetten van
deze budgetten (centraal of decentraal). We voeren daarom
een stevige lobby richting Rijk en Europa om ook via de
cohesiefondsen na 2020 voor Drenthe voor de realisatie van
onze doelen zoveel mogelijk middelen te verkrijgen.

2,06%

40,16%

5,04%

19,93%

0,98%

LASTEN EN BATEN

Aandeel van het totaal

Programma 1
Besturen en samenwerken: kijkend over grenzen heen
2020
Lasten

2,06%

● Lasten € 6.003.025
● Overige programma’s

0,01%

40,16%

0,01%

5,04%

● Baten € 19.640
● Overige programma’s

9,36%

0,01%

6.003.025

9,36%Baten 19,93%

Totaal

0,01%
-19.640

5.983.385

1,32%

2021

2022

2023

5.985.728

5.996.074

5.958.574

0,98%
8,13%
-19.640 1,32% -19.640

5.966.088

0,00%

5.976.434

0,00%
-19.640

5.938.934

1,01%
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Stad en Platteland:
ruimte bieden en
richting geven

PROGRAMMA 2

Drenthe heeft en geeft ruimte!
De provincie Drenthe draagt met haar mooie natuur en
fraaie landschappen bij aan de gezondheid en het geluk
van de mensen die hier wonen, werken en recreëren. Ook
de landbouw heeft, hierin vanwege haar economische en
leefbaarheids functie, een belangrijke positie. Het inrichten
van onze Drentse leefomgeving doen we samen met partners
en inwoners. Met oog voor mens, dier, landschap en cultuurhistorie. Ruimte bieden en richting geven is ons uitgangspunt,
in lijn met de Omgevingsvisie Drenthe 2018. Dit in het licht
van onafwendbare uitdagingen. Denk aan de gevolgen van
de klimaatveranderingen en de overstap naar een duurzame
energievoorziening. En tegelijkertijd de noodzaak voor een
aantrekkelijk ondernemersklimaat en versterking van onze
biodiversiteit. Dat vraagt balans, keuzes en slimme combinaties.
Toekomstgerichte Landbouw
Wij zetten in op een toekomstgerichte, duurzame landbouw
in combinatie met het behoud en de ontwikkeling van natuur.
Wij spelen hierop in met ons programma Toekomstgerichte
Landbouw, waarin wij de 4 landbouwpijlers met elkaar
verbinden: melkveehouderij, tuinbouw, agribusiness en
akkerbouw. We zien hier met nadruk een relatie met de
Regiodeal Natuurinclusieve landbouw en de agenda Boer
Burger Biodivsiteit. Wij werken hierbij op noordelijke schaal
samen in de AgroAgenda van Noord-Nederland. En met
de provincie Groningen trekken we gezamenlijk op bij de
InnovatieVeenkoloniën. Samen met onder andere KPN en de
Wageningen Universiteit werken we aan precisielandbouw.
Het Europese landbouwbudget voor de periode na 2020, met
daarin ook voor Drentse boeren een belangrijke bijdrage in de
vorm van directe en indirecte inkomenssteun, staat onder druk.
Hoewel er nog niets besloten is, heeft een mogelijke Brexit
gevolgen voor de beschikbare budgetten en daarnaast zullen
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mogelijke vergroeningsmaatregelen gevolgen hebben voor
de wijze van verdeling van het budget. We blijven ons extra
inzetten opprojecten die benoemd zijn in de Ontwikkelagenda
Melkveehouderij. Verder staat er een aantal openstellingen
vanuit het Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3
geprogrammeerd om bedrijven en (jonge) agrarische ondernemers te ondersteunen bij hun ambities om te innoveren, te
moderniseren en te verduurzamen.
Natuurlijk Platteland
We werken aan het behoud van natuurwaarden en zorgen
dat de natuur ook in de toekomst tegen een stootje kan.
Ons uitgangspunt hierbij zijn de nationale en internationale
afspraken uit het natuurpact die we hebben uitgewerkt in het
programma Natuurlijk Platteland. Samenwerking met onze
partners, van overheden tot vrijwilligers, is nodig om het beste
resultaat te behalen. Klimaatverandering maakt het belang van
robuuste natuurgebieden, in combinatie met waterberging,
alleen maar groter. De uitvoering van de natuurontwikkeling
vindt plaats in acht deelgebieden. In deze gebieden vindt een
integrale belangenafweging plaats van natuur, waterbeheer,
landbouw en vrijetijdseconomie. In 2021 staat een tussen
evaluatie van het Programma Natuurlijk Platteland gepland.
Wij hebben de ambitie om – onder andere met de groen
manifestpartners – de natuur- en landschapskwaliteit in onze
Nationale Parken verder te ontwikkelen, gericht op gebieden
die ecologisch en toeristisch optimaal zijn ingericht. We doen
dit via de bestaande structuren van het Overlegorgaan
Drentsche Aa en de Stuurgroep Drents-Friese grensstreek.
Biodiversiteit
Naast het realiseren van de opgave in het kader van het
Natuurnetwerk Nederland (NNN), is ook het versterken
van biodiversiteit buiten de NNN-gebieden onderdeel

6%

1%

2,06%

40,16%

5,04%

19,93%

0,98%

8,13%

LASTEN EN BATEN
Aandeel van het totaal

Programma 2
Stad en Platteland: ruimte bieden en richting geven
2020
Lasten

40,16%

0,01%

● Lasten € 117.174.415
● Overige programma’s

5,04%

9,36%

19,93%

● Baten € 24.307.935
● Overige programma’s

van de afspraken die we met het Rijk en andere partners
hebben gemaakt in het deelprogramma Soortenrijk Drenthe.
Bijvoorbeeld door onze inzet op het behouden van akker- en
weidevogels.
Om de neergaande trend te keren, zetten we extra in op
agrarisch natuurbeheer. Hierbij ligt het accent de komende
jaren op9,36%
verbetering van leefgebieden
0,01% voor plant- en 1,32%
diersoorten en de versterking van ecologische verbindingen
met gebruikmaking van landschapselementen. Voor een
levendig platteland willen wij samen met de groenmanifestpartijen verder invulling geven aan de ‘Agenda Boer, Burger,
Biodiversiteit’. Uiteindelijk draagt dit ook bij aan de versterking
van Drenthe als dé vrijetijdsprovincie. Een robuuste, soortenrijke natuur, met een hoogwaardige fiets- en wandelinfrastructuur, kwalitatief sterke recreatieve voorzieningen in een
afwisselend landschap.
Ruimtelijke kwaliteit
Dat onze provincie grote gebieden heeft zonder bebouwing
wil niet zeggen dat er ruimte over is. Drenthe is vol met
natuur, landbouw en landschap en dat koesteren we. In de
Omgevingsvisie Drenthe 2018 is beschreven hoe wij met onze
beperkte ruimte omgaan.

117.174.415

0,01%Baten 0,98% -24.307.935
1,32%

Totaal

92.866.480

2021

2022

2023

95.487.733
86.962.042
78.061.278
8,13%
20,29% -6.115.012
0,00%
1,01%
-17.266.499
-13.561.807
78.221.234

73.400.235

71.946.266

Het combineren van verschillende gebruiksfuncties, kwaliteiten
en belangen én het streven naar het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit staat daarbij centraal. Vanuit de houding ‘Ja,
mits….’ denken en ontwerpen wij mee bij initiatieven van
gemeenten of anderen die bijdragen aan de energietransitie,
de klimaatadaptatie en wateropgave, de verduurzaming van
de landbouw
biodiversiteit. Dit leidt
tot een
0,00% en het behoud van
1,01%
87,32%
aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en
werken.
Door met ontwerp- en verbeeldingskracht op diverse schaalniveaus aan de ruimtelijke kwaliteit van Drenthe te werken,
houden we het Drentse landschap herkenbaar en behouden we
de Drentse ruimtelijke identiteit.
Sterke steden en vitaal platteland
Steden zijn in toenemende mate de verzorgingsplaatsen van de
provincie; ieder met een eigen verzorgingsgebied. We ondersteunen de ontwikkeling van sterke binnensteden en evalueren
de Retailagenda en het Binnenstadsfonds. Op basis hiervan
nemen we een besluit over het vervolg.
Voor vitale dorpen zijn goed bereikbare basisvoorzieningen en
een aantrekkelijk en betaalbaar woningaanbod van belang.
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Met het Herstructureringsfonds stimuleren en ondersteunen
wij concrete en realistische plannen van gemeenten en
ontwikkelaars om knelpunten in stads- en dorpsvernieuwing op
te lossen.
Woonagenda
We ontwikkelen samen met gemeenten en andere woningmarktpartijen een Drentse woonagenda. We zetten in op een
voor iedereen toegankelijke en toekomstbestendige woningmarkt. Met de Impuls Volkshuisvesting en de Campagne Lang
Zult U Wonen ondersteunen wij het toekomst bestendig wonen.
Omgevingsbeleid
Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Tegen
die tijd is naast onze Omgevingsvisie ook onze Provinciale
Omgevingsverordening in lijn met de Omgevingswet.
Dit betekent dat de vereiste nieuwe juridische instrumenten
(visie, programma’s, verordening, instructie, omgevings
vergunning en projectbesluit) en het provinciale deel van
het nieuwe digitale informatiesysteem op tijd gereed zijn en
werkbaar voor onze organisatie.
Tegelijkertijd werken we door aan de ontwikkeling van onze
Omgevingsvisie.
Zorgvuldig omgaan met water
We anticiperen op de veranderingen in het klimaat door samen
met waterschappen, terreinbeheerders en de landbouw toe te
werken naar een droogtebestendig watersysteem. Dit vooral
door het zoeken van een balans tussen een overschot
aan winterneerslag en een tekort in de zomer. Het vraagt
inventieve maatregelen om het surplus aan water op te slaan.
Om de extremen te beperken zetten we in op mitigerende en
adaptieve maatregelen. In het zoeken naar een nieuwe balans
houden wij ook rekening met onze grond- en oppervlaktewaterkwaliteit. Onderzoek moet uitwijzen welke opties er
aanwezig zijn bij zowel het gebruik van de ondergrond als aan
het maaiveld om de kwaliteit op peil te houden.
Bodem en ondergrond
De Structuurvisie Ondergrond beschrijft welke functies wij
toekennen aan de ondergrond. Deze visie willen we in 2020
actualiseren, in samenspraak met de samenleving, zodat
de visie meer toegesneden is op toekomstige functies als
geothermie en opslag van stoffen. Wij willen dat de bodem
en de ondergrond op een duurzame wijze worden gebruikt en
beheerd. Waar de balans tussen de kwaliteiten van de bodem
en het gebruik zijn verstoord werken we aan het herstel.
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Asbest
We werken in Drenthe samen met gemeenten, marktpartijen
en bewoners(initiatieven) aan de verwijdering van asbestdaken
uit de leefomgeving. We dragen daarmee bij aan het bevorderen van een gezonde leefomgeving in steden en dorpen en
op het platteland door de verminderde kans op het vrijkomen
van asbestvezels. Iedere eigenaar is zelf verantwoordelijk
voor vervanging van asbestdaken. Vanuit de zorgplicht in de
Woningwet mag een bouwwerk geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid opleveren of voortduren. We informeren,
stimuleren en faciliteren eigenaren hun dak(en) te vervangen
zodat er weinig tot geen handhavingsprocedures overblijven
voor gemeenten en provincie als er op termijn een wettelijk
verbod komt. De verwijdering van asbestdaken wordt sinds
november 2018 ondersteund via de provinciale uitvoeringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe. Deze regeling
zetten we voort in 2020. De online asbestdakenkaart blijft de
komende jaren cruciaal om de voortgang van de verwijdering
van asbestdaken te monitoren.
Vergunningverlening, toezicht en handhaving
Voor een aantal specifieke wetten en regels hebben we nog
een eigenstandige taak voor vergunningverlening, toezicht en
handhaving. Een van de wetten is de Wet natuurbescherming,
waar we te maken hadden met de Programmatische Aanpak
Stikstof (PAS) als vergunningverlenend kader. Op 29 mei
2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over dit
kader en het vernietigd. Deze uitspraak heeft ertoe geleid
dat de vergunningverlening tot stilstand is gekomen. Om het
uitgeven van vergunningen weer op gang te brengen, is
een nieuw beoordelingskader nodig. Daaraan werken we
met de gezamenlijke PAS-partners, met de minister van LNV
als systeemverantwoordelijke. Meer in het algemeen zal de
PAS-problematiek de komende tijd nog veel provinciale inzet
vragen.

Regionale economie en
werkgelegenheid:
kansen benutten

PROGRAMMA 3

Samen voor sterke, slimme en groene economie
Als kernbegrippen voor de Drentse samenleving hanteren
wij wonen, werk en welzijn (onderwijs en zorg). Het is onze
opgave om dat goed voor elkaar te krijgen en houden. Een
sterke economie is belangrijk. Daarbij is het MKB de motor
van de Drentse economie. Verschillen tussen steden en
platteland worden steeds groter. Door krimp en vergrijzing
staat het (zorg)voorzieningenniveau onder druk en loopt het
arbeidspotentieel terug. Daarnaast staat als gevolg van het
Gronings gasbesluit de werkgelegenheid bij de NAM en andere
aardgasgerelateerde bedrijven onder druk. Daarom zetten we
met het programma Drenthe 4.0 in op behoud van hoogwaardige werkgelegenheid binnen Drenthe. We bouwen in eerste
instantie voort op de al aanwezige kennis, de ervaring met
energiewinning en de al aanwezige gasinfrastructuur. Daarmee
kunnen we bijdragen aan versterking van de economische
structuur én aan de energietransitie. Belangrijke pijlers van
Drenthe 4.0 zijn hergebruik van gasinfrastructuur, behoud en
ontwikkeling van hoogwaardige kennis, praktijkgericht onderwijs en scholing en het sluiten van kringlopen van energie en
grondstoffen.
De inzet van menselijk kapitaal neemt toe in belang om de
economie op peil te houden, want banen dragen bij aan de
leefbaarheid. Ook in Drenthe hebben we een extra opgave op
het vlak van energie en werkgelegenheid door de afbouw van
gaswinning. Tegelijk kent Drenthe een hoge omgevingskwaliteit
en relatief gelukkige inwoners.
De overkoepelende transities die bijdragen aan een toekomstbestendige samenleving, raken al ons handelen en doorkruisen
het gehele provinciale beleid. De transities zijn daarmee sector
overstijgend en stimuleren tot een integrale benadering. Vanuit
ons economisch domein dragen we aan dit grotere geheel bij
door in te zetten op:

1. Een digitale en innovatieve economie: brede digitaliserings
agenda, proeftuin voor innovatieve en creatieve onder
nemers, aanjagen van innovaties en experimenten.
2. Een circulaire economie: koolstofarm, duurzaam, agri
business en kringlooplandbouw, ontwikkelen van producten
van groene grondstoffen en gerecyclede materialen, op
verschillende manieren ketens sluiten.
3. Samen: in Drenthe doet iedereen mee in de inclusieve
economie: accent op welbevinden (welvaart en welzijn),
betekeniseconomie, sociaal ondernemerschap, uitdagend
onderwijs passend bij belangrijkste sectoren van werk
gelegenheid (toerisme, zorg en techniek), innovatieve
zorgeconomie, hogere arbeidsmarktparticipatie.
4. Gelet op de dynamiek in de Drentse economie, hanteren we
hierbij als randvoorwaarden: ondernemerschap, internationalisering en Human Capital.
5. Het afronden van het programma Breedband in Drenthe.

Ondernemerschap
Met het programma ‘Ik Ben Drents Ondernemer’ dragen wij
bij aan innovatie en ondernemerschap in Drenthe. Met IBDO
bieden wij eerstelijns ondersteuning bij vraagtukken op het
gebied van start, groei, innovatie, buitenland en financiering.
IBDO zorgt voor verbindingen tussen ondernemingen, onderwijs, onderzoek en overheid en we stimuleren samenwerking
bij innovatie en het delen van kennis en ervaringen. We zijn
trots dat de beschikbare voucherregeling haar vruchten af
werpt.
Onderdeel van IBDO is het Ondernemersfabriek Drenthe (OFD).
Hier kunnen starters en ambitieuze jonge ondernemers met
groeipotentie terecht. De OFD draagt zowel als fysieke locatie
als met haar visie en werkwijze bij aan een sterk ondernemersen startersklimaat.
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Programma 3
Regionale economie en werkgelegenheid:
kansen benutten
2020

0,01%

5,04%

9,36%

● Lasten € 14.714.475
● Overige programma’s

19,93%

0,01%

0,98%

● Baten € 32.200
● Overige programma’s

Profilering, positionering en acquisitie in samenwerking met de NOM
In samenwerking met de NOM blijven wij inzetten op (inter)
nationale profilering en positionering van economisch Drenthe,
met als doel het aantrekken van nationale en internationale
bedrijven en investeringen. Wij focussen ons hierbij met
name op0,01%
de sectoren Agrofood, 1,32%
Groene Chemie, Health0,00%
& Life
Science, Data Science, Energie en Logistiek. Belangrijk onderdeel binnen acquisitie is de inzet op investor relations samen
met de NOM en gemeenten voor het behoud- en groei van
(inter) nationale bedrijven in Drenthe.
Vergroening van de economie
In Drenthe speelt de chemiesector een belangrijke rol in de
vergroening van de economie. We zijn koploper op het gebied
van duurzame plastics, polymeren en groene maakindustrie.
Op Noordelijke niveau zoeken wij de samenwerking binnen
Chemport Europe. In de Dutch Tech Zone wordt de Chemport
Industry Campus Emmen (CICE) gerealiseerd. In Meppel
hebben wij het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie
(NICE), hiermee willen we onder andere circulaire innovaties in
de bouw stimuleren.
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1,32%Lasten 8,13% 14.714.475
0,00%

2021

2022

2023

20,29%
87,32%
9.521.439 1,01%
9.436.4393,41% 8.176.439

Baten

-32.200

-32.200

-32.200

-32.200

Totaal

14.682.275

9.489.239

9.404.239

8.144.239

Digitale economie
Voor een toekomstbestendig en concurrerend economisch
Drenthe is het essentieel om in te zetten op de digitale
transitie. Digitalisering biedt ondernemers kansen om de
productiviteit te verhogen door efficiënt en vernieuwend te
ondernemen. Wij willen hieraan bijdragen door het opstellen
van een1,01%
digitale agenda Drenthe.
87,32%
0,96%
Economische koers 2020-2023
In Noord-Nederlands verband werken wij aan de nieuwe
Research & Innovation Strategy for Smart Specialisation (RIS3).
Dit is de basis voor de nieuwe Europese programma periode
en zal ook haar weerslag vinden in onze nieuwe economische
koers. Hierin formuleren wij de ambities voor de komende
jaren.
Arbeidsmarkt en Onderwijs
Voor de regionale economie en een leefbare provincie is inzet
op goed onderwijs en het stimuleren van een gezonde arbeidsmarkt van groot belang. Nu en in de toekomst. Met de energietransitie en klimaatadaptatie voor ogen werken wij met onze
samenwerkingspartners aan een nieuwe aanpak met onder
meer aandacht voor de sectoren zorg, techniek en toerisme.

De verbetering van de verbinding tussen onderwijs-, kennis
instellingen en het Drentse bedrijfsleven is en blijft speerpunt
van beleid. We faciliteren, initiëren en ondersteunen onze
partners. Niet vanaf een afstand maar betrokken en creatief.
Om de kansen die nieuwe technologieën bieden te verzilveren,
blijven we stappen zetten richting en zo compleet mogelijk
onderwijsaanbod van PO tot WO. Een onderwijsaanbod gericht
op talentontwikkeling en het behouden van studenten voor
onze regio. Met onze HRM-regeling het Servicepunt Techniek
en de Scholingsalliantie Noord dragen wij op Drentse en
noordelijke schaal bij aan duurzame inzetbarheid en een leven
lang ontwikkelen voor ondernemers en werknemers.
Vrijetijdseconomie
De vrijetijdssector is van groot economisch belang voor de
provincie Drenthe. De sector zorgt voor veel werkgelegenheid
en heeft een positief effect op de leefbaarheid van het platteland.
We blijven de vrijetijdseconomie stimuleren en streven ernaar
dat Drenthe dé fiets – en wandelprovincie is en blijft. We
zetten in op een optimale routestructuur en (infrastructurele)
voorzieningen en werken aan toegankelijke natuur die ruimte
biedt voor beleven en benutten.
De recreatieve ontwikkeling van de VAM-berg geven we in de
2e fase verder vorm met de aanleg van o.a. wandel- en fietsroutes op het Dak van Drenthe.
Samenwerkende ondernemers ondersteunen we bij de
ontwikkeling van een uitnodigend aanbod voor bezoekers en
toeristen. We zoeken actief naar aanvulling op het bestaande
aanbod van (dag)recreatieve voorzieningen. We streven naar
het verhogen van de kwaliteit van de verblijfsrecreatie door
onze deelname in de aanpak Vitale Vakantieparken. Het
benutten van aansprekende culturele voorzieningen en (sport)
evenementen, met een regionaal belang en economische
spin-off, draagt bij aan de zichtbaarheid van ‘Drenthe’ als sterk
merk.
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Mobiliteit en
bereikbaarheid:
slim en veilig

PROGRAMMA 4

Bereikbaar Drenthe
We zetten ons in voor een goede bereikbaarheid van stad en
platteland. Optimale verbondenheid via lucht, weg, water,
spoor en fietspaden is van groot belang om economische,
sociale en sportieve activiteiten te ondernemen in Drenthe.
Slimme en duurzame mobiliteit moet onze stedelijke centra
en voorzieningen bereikbaar houden vanuit en naar de regio.
We willen het aantal verkeersslachtoffers verder terugdringen
door onze wegen veiliger in te richten en via verkeerseducatie
en campagnes weggebruikers te wijzen op veiligheid in het
verkeer, daarbij aansluitend bij het nieuwe Strategisch Plan
verkeersveiligheid (-2030), waarover wij (in IPO verband) met
het Rijk een adequate financieringsstrategie willen afspreken.
Dat moet uitmonden in een Drents Uitvoeringsprogramma
verkeersveiligheid.
Bereikbaarheid
Voor Drenthe is het van belang vast te stellen welke mogelijkheden er zijn om ervoor te zorgen dat voorzieningen op
het platteland bereikbaar blijven voor iedereen, voor de
leefbaarheid van Drenthe. Wij spreken eenieder aan op eigen
verantwoordelijkheid en zoeken naar niet-traditionele (infrastructurele) maatregelen als informatievoorziening, gedragsverandering en inrichting. Ook blijven we ons inzetten op
het versterken van het openbaar busvervoer in Groningen en
Drenthe, door een optimaal lijnennet, het inrichten van alle
Hubs en een goed functionerend hubtaxi-systeem. Dit moet
leiden tot een betere bereikbaarheid van Drenthe, met als
speerpunt Zuidoost-Drenthe.
We werken naar een nieuw investeringsprogramma verkeer en
vervoer door samen met onze partners na te denken over een
toekomstbestendige inrichting van bereikbaarheid voor logistiek, distributie, zorg, recreatie, openbaar vervoer en verkeersveiligheid. De komende periode wordt verder gewerkt aan de
20

uitvoering van de verdubbeling N34-zuid. Er zal duidelijkheid
komen over een veiligere en verbeterde corridor EmmenGroningen, waaronder de partiele verdubbeling van de N34, en
mogelijke oplossingen voor verkeer per spoor, zoals versnellen
van spoorverbinding naar de Randstad via bestaand spoor,
frequentieverhoging van de sprintertreinen tussen Groningen
en Zwolle en het mogelijk maken van personenvervoer op het
traject Emmen-Rheine. In de jaren 2019-2024 investeren wij in
de verbetering van de bestaande infrastructuur, met name aan
enkele stroomwegen en wegen rondom Assen (Norgervaart en
Norgerbrug). Daarnaast worden reguliere onderhoudswerkzaamheden op de Drentse wegen en vaarwegen uitgevoerd.
Voor de oeverconstructies van de kanalen. Ook hiervoor wordt
verkend wat de gevolgen en oplossingsrichtingen zijn. Deze
oplossingsrichtingen zullen eveneens getoetst worden op
duurzaamheid. Voor de realisatie van projecten zijn wij, na de
uitspraak van de Raad van State over de programmatische
aanpak stikstof (PAS), afhankelijk van een nieuw toetsingskader voor de vergunningverlening in het kader van de aanpak
van stikstof.
Slim en duurzame mobiliteit
We zetten in op slimme innovatieve ontwikkelingen, we werken
aan een slimme koppeling van de verschillende vervoersvormen
in de vorm van een te ontwikkelen MaaS app (Mobility As A
Service), logistiek hubs en autonoom vervoer (drones, zelfrijdend vervoer).
We willen meer invulling geven aan het verduurzamen van
de mobiliteit. Daarom haken we aan op een van de energietransitiepaden van het Rijk: mobiliteit & energie vanuit
het Klimaatakkoord. Voor duurzame mobiliteit hebben de
noordelijke provincies met het Rijk een ambitieuze doelstelling afgesproken: in 2035 of zoveel eerder als mogelijk moet
de noordelijke mobiliteit vrij zijn van emissie van schadelijke
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stoffen (’zero emission’). We streven naar een goede infrastructuur voor groene brandstoffen.
De nieuwe concessie voor het openbaar busvervoer in
Groningen en Drenthe krijgt vorm, in de aanbesteding van de
concessie heeft duurzaamheid een nadrukkelijker rol.
Fietsen 1,32%
0,00%
1,01%
Samen met vele partners werken we aan het versterken van
Drenthe als fietsprovincie. Onze huidige fietsinfrastructuur
moet toekomstbestendig zijn. We investeren in de kwaliteit van
de fietspaden en fietsvoorzieningen, zoals de doorfietsroutes.
We zetten in op veilig fietsen en stimuleren het fietsgebruik,
bijvoorbeeld met een werkgeversaanpak en het verbeteren
van de positie van de fiets in de vervoersketen. Bij OV-punten
zetten we in op deelfiets- en stallingsconcepten en de
mogelijkheid om een OV-fiets en OV-e-bike te huren.

2020

2021

58.155.075

59.571.976

0,00%Baten 20,29% -3.426.606
1,01%

Totaal

54.728.469

2022

2023

57.989.632
58.272.973
3,41%
0,00% -3.161.077
87,32%
0,96%
-3.161.077
-3.161.077

56.410.899

54.828.555

55.111.896

Tynaarlo een proces gestart om te komen tot een ruimtelijk-economische ontwikkeling van de luchthavenomgeving.
Mobiliteitsprogramma
Het verkeer en vervoerbeleid wordt geactualiseerd
en uitgewerkt in een Mobiliteitsprogramma Drenthe.
Het Mobiliteitsprogramma
is een
uitwerking van de 0,00%
87,32%
0,96%
Omgevingsvisie, voor de periode 2019 tot en met 2023
met een doorkijk tot 2028. Uitgangspunt van het nieuwe
Mobiliteitsprogramma is dat we samen met onze partners
werken aan de mobiliteit in Drenthe.

Groningen Airport Eelde als toegangspoort
Wij achten Groningen Airport Eelde (GAE) van belang voor het
vestigingsklimaat en de bereikbaarheid van Noord-Nederland.
Op basis van de Ontwikkelvisie luchthavenomgeving Groningen
Airport Eelde (GAE) zijn de provincie Drenthe en de gemeente
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Klimaat en energie:
op zoek naar ruimte
en draagvlak

PROGRAMMA 5

We hebben recent eigen ambities geformuleerd in het coalitie
akkoord en in de omgevingsvisie. Deze ambities liggen in lijn
met het Klimaatakkoord: een reductie van de CO2 uitstoot
met 49% in 2030 en 80 tot 95% in 2050 ten opzichte van
1990. Waarbij we in stappen naar dit doel toewerken. Voor de
energievoorziening betekent dit dat het aandeel hernieuwbare
energie in 2030 op 40% ligt en dat in Drenthe in 2050 100%
van het energieverbruik hernieuwbaar is.
In de uitwerking zetten wij in ieder geval in op haalbaarheid
en betaalbaarheid. Zowel als het gaat om de energietransitie
als de opgaven die het klimaatakkoord met zich meebrengt.
Niet alles hoeft onmiddellijk gerealiseerd te worden, maar
we moeten wel belangrijke stappen gaan zetten op meerdere
beleidsterreinen, zoals mobiliteit, economie, landbouw, wonen,
etc.
Werken aan bewustwording
Draagvlak is voor de energietransitie van groot belang.
Tegelijkertijd zien we dat er ook in Drenthe nog veel vragen
zijn over het hoe en waarom van de energietransitie, en wat
dat voor burgers en bedrijven betekent. Daarom starten we in
2020 met een informatiecampagne over het wat en hoe van
de energietransitie en gaan daarover met onze inwoners in
gesprek. Daarbij laten we aan inwoners en bedrijven op een
laagdrempelige en toegankelijke manier zien hoe ze duurzamer
kunnen leven en werken.
Gaswinning
In Drenthe wordt in veel ‘kleine’ gasvelden nog steeds gas
gewonnen. Zolang er nog gaswinning plaatsvindt, willen wij
een betere verdeling van lusten en lasten. Wij brengen ook
de komende periode volop de belangen van onze inwoners
onder de aandacht bij het Rijk. Veiligheid staat voorop en
schadeafhandeling moet op rijksniveau goed geregeld worden.
Landelijk, met rechtsgelijkheid en onafhankelijk van de veroor22

zaker. Dat is ook belangrijk voor de toekomstige duurzame
energiehuishouding.
Toekomstbestendig verduurzamen van woningen
In de afgelopen collegeperiode is binnen de expeditie naar
energieneutraal wonen gewerkt aan het verduurzamen van
de woonomgeving. Daarbij werken we zeer nauw samen met
meer dan 100 partners in Drenthe. Dat doen we door zowel
te werken aan bewustwording en innovatie als aan concrete
maatregelen die leiden tot energiebesparing.
Speerpunten voor 2020 zijn: de wijkaanpak, het verder ontwikkelen van het Drents Energie Loket, de betaalbaarheid van de
energietransitie en de implementatie van afspraken uit het
klimaatakkoord.
Slimme duurzame opwekking
Onze doelstelling voor 2020 is het realiseren van 16%
hernieuwbare energiebronnen in 2023. Op basis van de
Omgevingsvisie steunen we gebiedsinitiatieven voor zonne- en
windenergie. Voor zonne-energie zetten we in op maximale
benutting van zon op dak, en - waar mogelijk en landschappelijk inpasbaar - kijken we naar slimme functiecombinaties. Voor
windenergie gaan we in 2020 verder met het realiseren van
de bestaande windopgave van 285,5 MW. In 2020 werken we
samen met gemeenten, waterschappen en maatschappelijke
partners aan het opstellen van een Regionale Energie Strategie
voor Drenthe.
Voor het slagen van de energietransitie is een adequate
energie-infrastructuur een belangrijke randvoorwaarde. Als het
gaat om het elektriciteitsnetwerk knelt dat nu al in een groot
deel van Drenthe. We werken samen met onze partners in de
RES aan maatregelen die bijdragen aan een oplossing voor de
korte én de langere termijn. Omdat we denken dat waterstof
in het energiesysteem van de toekomst een belangrijke rol
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0,01%

0,98%

1,32%

● Lasten € 2.850.000
● Overige programma’s

8,13%

0,00%

20,29%

● Baten € 0
● Overige programma’s

kan spelen, blijven we in 2020 initiatieven op dit vlak ondersteunen.
Drenthe participeert in een Noord-Nederlands investeringsprogramma met Europese middelen om een ‘Hydrogen Valley’
te realiseren. Wij zetten ons daarbij in om projecten van de
grond te krijgen die bijdragen aan een waterstof infrastructuur
in Noord-Nederland.
Daarbij richten
op
0,00%
1,01%we ons onder meer
87,32%
het omzetten van groene elektriciteit in waterstof, gebruik van
waterstof in de industrie, mobiliteit en bebouwde omgeving en
de daarbij behorende infrastructuur. Daarnaast kan waterstof
ook een belangrijke rol spelen in de opslag van energie. Binnen
het programma Drenthe 4.0 zetten we in op hergebruik van
bestaande infrastructuur ten behoeve van de energietransitie.
Deze infrastructuur en locaties (zgn. Energy Hubs) zijn vaak
goed te gebruiken voor de opwek, opslag en transport van
energie en de omzetting naar waterstof.
We merken dat de beperkte capaciteit op het elektriciteitsnetwerk een belemmerende factor is bij de realisatie van
hernieuwbare energiebronnen. Dit is een belangrijke factor in
het proces om te komen tot een Regionale Energie Strategie
(RES). Willen we de vele initiatieven van onderop perspectief
bieden dan zullen we ook naar andere oplossingen moeten
kijken. Daarom kijken we tevens naar met name decantrale

1,01%Baten

Totaal

2.850.000
3,41%

87,32%0

2.850.000

2021

2022

2023

2.850.000
0 0,96%
0

2.850.000

2.850.000
0,00%

2.850.000

2.850.000

0,00%0

2.850.000

vormen van opslag en met lokaal eigenaarschap. Dat biedt
mogelijkheden om vraag en aanbod van energie bij elkaar
brengen zonder het netwerk zwaar te belasten.
We zetten onze inzet gericht op het verduurzamen van de
industrie en MKB voort. Daarbij adviseren we bedrijven bij het
vorm geven
0,96%van de energietransitie.
0,00% Het accent zal de komende
bestuursperiode komen te liggen om het vertalen van deze
adviezen in concrete maatregelen.
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Levendig en sociaal:
gezond, gelukkig
en veilig

PROGRAMMA 6

Cultuur
In Drenthe gaan we voor een (sociaal) cultureel klimaat waarin
toonaangevende kunst- en cultuuruitingen een duidelijke plek
hebben en waar alle inwoners van alle leeftijden mee kunnen
doen. Dat begint al vroeg op school waar ’cultuureducatie
programma’s kinderen al op jonge leeftijd laten kennismaken met verschillende vormen van cultuurbeleving. Om
ons bestaande succes daarin een vervolg te geven, zijn we
voornemens in de nieuwe cultuurnotaperiode (2021-2024)
de verhoogde rijksbijdrage Cultuureducatie met Kwaliteit te
blijven matchen.
Ook willen we doelgroepen of gebieden met een lage
participatiegraad verleiden en stimuleren om deel te nemen
aan ons cultuuraanbod. We letten daarbij op een goede
spreiding van ons aanbod.
Samen met de partners in het veld zorgen wij voor een goede
culturele basisinfrastructuur voor het behouden, beleven en
benutten van ons erfgoed, de ontwikkeling van de kunsten, de
bibliotheken en de media. Daartoe dragen wij bij aan musea
van provinciaal, landelijk en soms internationaal belang en
onderzoeken we de haalbaarheid van een kernpodium voor
popmuziek in Drenthe. Het Drents Museum zal in aanmerking
komen voor de door de minister toegezegde extra middelen
voor musea (€ 250.000,--).
Wij zijn voornemens, jaarlijks terugkerende evenementen op
het snijvlak van cultuur en vrijetijdsbesteding, die bijdragen
aan de gemeenschapszin, met subsidie te ondersteunen. Naast
de inzet van bestaande middelen zullen we een (dekkings)
voorstel voorbereiden, waarbij we voor een deel een beroep
zullen doen op de vrije bestedingsruimte.
Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke
ontwikkelingen en opgaven. Drenthe staat inmiddels bekend
om zijn bijzondere locatievoorstellen die tot extra besteding en
beleving leiden. In navolging van spraakmakende producties
als het Pauperparadijs, Jumping Jack en Mammoet, zetten wij
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in op realisatie van tenminste één grote theaterproductie per
jaar in onze provincie.
Talentvolle Drenten willen we stimuleren in hun ontwikkeling
zodat ze kunnen aansluiten bij professionele gezelschappen en
zich kunnen doorontwikkelen naar de top.
Drenthe is de OER-provincie en rijk bedeeld met cultureel en
archeologisch erfgoed. We zijn trots op en zorgzaam voor ons
erfgoed. Samen met onze erfgoedpartners ontwikkelen we een
visie op de toekomst van monumentale gebouwen zodat we
planmatig werken aan behoud en herbestemming.
We zetten vol in op de inschrijving van de Koloniën van
Weldadigheid als UNESCO Werelderfgoed in juni 2020.
Sociale Agenda
Drenthe is een provincie waar de mensen centraal staan.
Waar alle mensen ertoe doen en waar we samen werken aan
verbetering van de leefbaarheid. Leefbaarheid in vitale dorpen
met bereikbare voorzieningen als zorg, onderwijs, sport, werk
en winkels. In de sociale agenda willen we samen met onze
partners en inwoners vormgeven aan een concreet actiepakket met innovatieve projecten en experimenten met als
doel te komen tot een vernieuwende en aanvullende aanpak
om de leefbaarheid te vergroten. Met als basis de kennis,
die we opdoen via het Trendbureau Drenthe, de leerstoel
bevolkingsdaling en door ons gefaciliteerd onderzoek naar
overerfbare armoede en de aanpak van laaggeletterdheid. Met
de uitvoering van de motie ‘functieverbreding dorpshuizen’
hopen we middels experimenten op te halen wat nodig is om
het voorzieningenniveau in de dorpen op orde te krijgen, zodat
inwoners langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven
wonen of jongeren blijven of terugkeren naar de dorpen.
Een sociale agenda zorgt voor samenhang in de aanpak en
voor effectieve netwerkcontacten met gemeenten en stake
holders. We starten niet bij nul. Samenwerking aan toegankelijke
en goede zorg staat nu al centraal aan de Zorgtafel en in
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initiatieven zoals de uitvoering aan het convenant Dementie
vriendelijk Drenthe, zorgexperimenten van bewonersinitiatieven
en bij het ondersteunen van regionale platforms voor onder
steuning van mantelzorg, vrijwilligers en patiënten-participatie.
Deze samenwerkingsverbanden zetten we voort.
Meedoen voor iedereen is belangrijk, we bevorderen zowel de
(fysieke) 1,01%
toegankelijkheid als inclusie
Speciale
87,32% op alle gebieden.0,96%
aandacht daarbij heeft het terugdringen van laaggeletterdheid
en beschikbaarheid van de bibliotheekfunctie.
Op een aantal sociale thema’s zoals toegankelijkheid, zorgen
voor zorg, armoede, laaggeletterdheid en regenboog provincie,
ingezet na moties in Provinciale Staten, zetten we onze inzet in
ieder geval voort in 2020. Borging daarvan vindt plaats via een
begrotingswijziging.
Sport
In Drenthe gebeurt al jaren heel veel met betrekking tot sport.
Dat is zelfs ver buiten de provincie bekend. Dat blijkt onder
andere uit de titels European Community of Sport en UCI Bike
Region die recent aan Drenthe zijn toegekend. Sport nodigt
veel mensen uit om mee te doen en is daarom maatschappelijk en economisch van belang. Daarnaast nodigt de
prachtige omgeving in Drenthe extra uit om te gaan bewegen.

2020

2021
21.198.790

Lasten

23.717.323

87,32%Baten

0,00% -2.621.926
0,96%

Totaal

21.095.397

2022

2023

20.563.988
-1.351.305 0,00%
-1.364.819

19.582.786

19.847.485

18.204.319

19.199.169

-1.378.467

Sporten draagt bij aan een betere gezondheid en binding in
de maatschappij. Dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend
en daarom blijven we o.a. met Drenthe Beweegt inzetten op
meedoen voor iedereen. Sport stimuleert de regionale en lokale
economie. Met name op het gebied van fietsen en wandelen
is Drenthe onderscheidend en van betekenis voor de vrijetijdseconomie.
Op het gebied van topsport is Drenthe internationaal
0,00%
bekend door het TT-circuit en nationaal door eredivisie-voetbalclub FC Emmen. Onze provincie kent uitdagende buitenlocaties
zoals de VAM-berg. Daarnaast staat Drenthe bekend om
bijzondere evenementen op het gebied van recreatief fietsen
(Drentse Fiets4Daagse), mountainbiken, wielrensport (De Super
Prestige en de Ronde van Drenthe) en paardensport (CH De
Wolden). Zowel kleine als grote(re) bovenregionale initiatieven
worden ook de komende jaren mede mogelijk gemaakt met
onze steun. Sporters zijn ambitieus, daarom dragen wij bij aan
talentontwikkeling én helpen wij mee om jaarlijks een extra
bijzonder sportevenement naar Drenthe te halen. Hierdoor blijft
sport in Drenthe onze inwoners inspireren én worden bezoekers
geïnspireerd om naar Drenthe te blijven komen. Vrijwillige inzet
is voor de sportsector erg van belang. Daarvoor bestaat veel
waardering en wij dragen eraan bij om die vrijwillige inzet te
behouden en waar gewenst professioneel te ondersteunen.
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Middelen
en mensen

PROGRAMMA 7

Financieel gezonde provincie
In deze begroting is alvast rekening gehouden met de nieuwe
Investeringsagenda 2019-2023 met een omvang van € 50
miljoen. De financiële dekking van de nieuwe investerings
agenda wordt gevonden binnen de bestaande reserves van de
provincie Drenthe.
Mens en Organisatie: benodigd budget voor
vernieuwing
Voor de vernieuwing van de organisatie is het nodig dat we
de komende jaren blijvend kunnen investeren in flankerend
beleid (o.a. duurzame inzetbaarheid, frictiekosten, verjonging,
organisatieontwikkeling). De vernieuwing van de organisatie is
wat betreft verjonging en werkcultuur nog niet af. De komende
10 jaar zal ongeveer een derde van het personeel uitstromen
in verband met pensioen. Dit betekent werk aan de winkel
voor het behoud en overdracht van kennis en het op grote
schaal inwerken van nieuwe collega’s. Daarbij komt dat we als
organisatie verdere stappen willen maken in het samen werken
met onze inwoners, partijen, ondernemers etc. voor een mooier
Drenthe. Hiervoor is een nadere investering nodig voor de
doorontwikkeling van de werkcultuur.
Zoals bekend heeft de ambtelijke GS-organisatie een taak
stelling op het personeelsbudget (2020/21). De budgetten
(€ 3, miljoen) voor flankerend beleid (groen voor grijs, frictiekosten, organisatieontwikkeling) vervallen met ingang van
2020. Dit is deels gecompenseerd door de beschikbaarstelling
van € 1 miljoen voor het oplossen van personele knelpunten
en flankerend beleid. Voor het doorzetten van de vernieuwing
van de organisatie is het echter nodig om meer middelen
ter beschikking te hebben. Aangezien de vrije ruimte van
de provincie de komende jaren beperkt is, stellen wij in de
2e begrotingsrapportage voor om vrijvallende, bestaande
middelen voor flankerend beleid over te hevelen naar 2020 e.v.
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Omdat het budget drastisch daalt in 2020, denken wij dit hard
nodig te hebben om de organisatie de komende jaren verder
toekomstbestendig te kunnen blijven maken. Het gaat dan om
mogelijk vrijvallende middelen van het generatiepact en groen
voor grijs.
Personeelsbudget: 1 budget voor ‘personeel in dienst’
en inhuur
In het coalitieakkoord is afgesproken dat er 1 budget komt
voor ‘personeel in dienst’ en inhuur. Momenteel hebben we
een budget voor personeel in dienst van de provincie en de
mogelijkheid om binnen de inhoudelijke budgetten tot een
plafond van € 5,6 miljoen in te huren. De nieuwe verhoudingen
in de arbeidsmarkt en ook de nieuwe cao maken dat we meer
personele inzet via vaste contracten in dienst van de provincie
vormgeven: vast werk, vast contract. Inhuur is op langere
termijn vaak veel duurder, maar heeft op korte termijn een
voordeel qua flexibele inzet. Met 1 budget voor personeel in
dienst en inhuur kunnen we flexibeler inspelen op de arbeidsmarkt: een vast contract bieden i.p.v. inhuur als dat helpt om
schaarse expertises aan ons te binden of gewoonweg om
goedkoper uit te zijn door iemand in dienst te nemen i.p.v. in te
huren als het gaat om structureel vast werk.
Het vormen van 1 budget voor personeel in dienst van
de provincie en inhuur betekent dat we een deel van de
inhoudelijke budgetten – namelijk dat deel dat momenteel
wordt ingezet voor inhuur – afromen en toevoegen aan het
budget voor personeel (de zogenoemde loonsom).
Brede Digitaliseringsagenda
In het coalitieakkoord is economie en digitalisering opgenomen
als ambitie. Wij spelen hierop in door een brede digitaliseringsagenda voor de provincie op te stellen. Dit gaat over het
bevorderen van de economie en het sociaal domein in Drenthe
middels onder meer vernieuwende digitale technologieën;
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LASTEN EN BATEN
Aandeel van het totaal

Programma 7.
Middelen en mensen
2020

0,00%

20,29%

1,01%

● Lasten € 59.188.306
● Overige programma’s

3,41%

87,32%

0,00%

● Baten € 226.710.079
● Overige programma’s

2021

2022

2023

Lasten

59.188.306

61.145.186

65.156.418

73.284.453

0,96%Baten

0,00%
-226.710.079

-215.251.471

-219.027.826

-224.185.601

Totaal

-167.521.773

-154.106.285

-153.871.408

-150.901.148

digitalisering, 5G-communicatie, kunstmatige intelligentie
(AI), robotisering, data-analytics, social media, cloud cyber
criminaliteit, etc.. We hebben al flinke stappen gemaakt met
het programma Breedband in Drenthe. Dit programma zijn
wij aan het afronden en de opgedane kennis krijgt een plek
binnen de brede digitaliseringsagenda. Eén van de hoofdpijlers
van de digitaliseringsagenda
is het
omgaan met de exponen87,32%
0,96%
0,00%
tieel groeiende hoeveelheid data die door de technologische
ontwikkeling tot onze beschikking komen. Voor het gebruik van
die data binnen en de provincies en door partijen in het veld
is het nodig dat we een dataplatform vormgeven. Daarmee
kunnen we de digitalisering in- en extern vormgeven.
Ook bundelen we de krachten met de andere provincies.
Daarvoor is de zogenoemde Interprovinciale Digitale Agenda
(IDA) opgesteld. Daarin gaan we als provincies programmatisch verdergaand samenwerken aan Innovatie, Dataficering,
Dienstverlening en Bedrijfsvoering. Met de nieuwe
digitaliseringsomgeving bouwen we aan een goede basis voor
het samenwerken binnen de provincie én met onze externe
partners.
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29%

32%

Integrale opgaven
(Regiodeals)
8,13%

20,29%

3,41%

0,00%

PROGRAMMA 8

Aandeel van het totaal

Programma 8.
Integrale opgaven
2020

1,01%

3,41%

87,32%

● Lasten € 9.943.825
● Overige programma’s

0,00%

0,96%

● Baten € 2.500.000
● Overige programma’s

De regiodeal is een samenwerkingsovereenkomst tussen Rijk
(meerdere ministeries), 6 gemeenten (Borger-Odoorn, Aa en
Hunze, Emmen, Hardenberg, Hoogeveen en Coevorden) en de
provincie Drenthe. De provincie Drenthe is penvoerder. Voor de
begroting van de provincie betekent dit dat het budgetrecht,
besluitvormingsstructuur, mandatering niet alleen aan de
provincie0,96%
is.
0,00%
In de zomer van 2019 is in de gemeenteraden, de Staten van
Drenthe en het Rijk (brief naar de 2e Kamer) de dealtekst
vastgesteld. In oktober 2019 zal de stuurgroep voor de eerste
keer besluiten tot het accorderen van projecten en uitgaven
die analoog zijn aan de overeenkomst die door de Staten en
gemeenteraden is vastgesteld.
Inhoudelijk betekent het in de pijlers wonen, werken en
welzijn dat er meerdere projecten worden opgesteld. Om
alle gemeenteraden en Staten goed mee te nemen zal de
stuurgroep eind oktober een informatiebijeenkomst beleggen
waarbij informatie wordt gegeven over de projecten en de
voortgang. Uitgangspunt is dat er verschillende fases worden
onderkend in de projecten en dat er mandaat wordt gevraagd
voor de eerste fase.
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2021

2022

2023

Lasten

9.943.825

9.943.825

9.943.825

0

0,00%Baten

-2.500.000

-2.500.000

-2.500.000

0

Totaal

7.443.825

7.443.825

7.443.825

0

Voor de begroting van de provincie Drenthe, als penvoerder,
betekent dit dat de besluitvorming van Stuurgroep (oktober
2019) opgenomen wordt in de begroting van de provincie.
Uitgaven zullen achteraf worden verantwoord en via bestuursrapportages in de begroting worden opgenomen. Deze verantwoording gebeurt formeel door de stuurgroep.

Investeringsagenda
2019-2023

PROGRAMMA 9

De Investeringsagenda is in de vorige bestuursperiode een
effectief instrument gebleken om ontwikkelingen in gang
te zetten en te realiseren. Voor de nieuwe coalitie was dat
aanleiding om daarvoor ook in deze periode incidentele
middelen vrij te maken. In de Begroting 2020 stellen we voor
om € 50 miljoen vanuit de Financieringsreserve vrij te maken
voor dit doel.
Inmiddels hebben we het proces opgestart om ook inhoudelijk
vorm te geven aan deze nieuwe investeringsagenda.

Met de Statenwerkgroep Programmabegroting hebben we
afgesproken dat we de Investeringsagenda als afzonderlijk
hoofdstuk opnemen in de P&C-cyclus. We verwachten dat
dit zal leiden tot een meer inzichtelijke verantwoording. Voor
zover nog van toepassing zullen we ook de oude investeringsagenda op die manier opnemen in plaats van verweven door
de verschillende programma’s, zoals tot nu toe gebruikelijk.
Het was echter te kort dag om dat al in deze begroting te
realiseren.

De investeringsagenda uit de vorige bestuursperiode kende
15 projecten en een financiële inzet van de provincie van
€ 95,5 miljoen. Daarmee is meer dan half miljard euro aan
directe investeringen losgemaakt bij andere overheden,
bedrijven en particulieren. Deze ‘oude’ investeringsagenda
loopt ook in het komende jaar nog door. Ongeveer € 5 miljoen
is al wel bestemd, maar nog niet besteed.
We verwachten dat ook bij de ‘nieuwe’ investeringsagenda,
sprake zal zijn van een vermenigvuldiging van de provinciale
middelen door andere partijen. We zijn voornemens om
tegelijkertijd met de investeringen ook te sparen voor
de toekomst, door eventuele meevallers te storten in de
financieringsreserve. Met een doorlichting van de verschillende reserves verwachten we ook enige vrijval die we in de
financieringsreserve zullen storten.
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