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Inleiding

Over het geheel genomen gaat het, nu de economische crisis voorbij is, 
beter in Nederland en dat zou iedereen in Drenthe moeten merken. Dat is 
helaas niet het geval. Er zijn nog steeds mensen die aan de kant staan 
omdat ze bijvoorbeeld geen werk hebben, eenzaam zijn of onvoldoende 
ontwikkelingsmogelijkheden hebben. Wij willen ons er samen met onze 
partners voor inzetten dat ook deze inwoners het beter krijgen. Dat doen 
we door nog meer te investeren in onze Drentse samenleving, in het 
bijzonder in kansen voor onze jeugd. Daar zetten we ons in de volle breedte 
voor in. Zo willen we bijdragen aan het vergroten van het welzijn en de 
welvaart van onze inwoners. 

 Meer mensen aan het werk, blijft een van onze 
belangrijkste ambities. Werk hebben en daarmee 
meedoen, is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Een 
goede match tussen onderwijs en arbeidsmarkt is 
een voorwaarde. Binnen onze rol ondersteunen we 
gemeenten, onderwijsinstellingen en bedrijven actief 
bij het vinden van een toekomstbestendig evenwicht.

We investeren daar waar onze kracht ligt. Voor 
innovatie, circulaire economie en bio-based 
economy moet je in onze provincie zijn, alle 
ingrediënten zijn voorhanden. We hebben de 
ruimte, grondstoffen en kennis en zijn daarmee 
een vruchtbare bodem voor nieuwe ontwikke-
lingen en ondernemingen. We geven bedrijven met 
onze Drentse Bedrijvenregeling graag een extra 
zetje om zich in onze provincie te vestigen. In de 
Noordelijke Innovationboard maken we met de 
provincies Groningen en Fryslân, ondernemers en 
kennis instellingen een programma om innovatie een 
stevige impuls te geven. Ook onze Drentse energie-
agenda biedt mogelijkheden voor vernieuwende 
Green Deals in vooral het MKB. Zo dragen we bij 

aan een inspirerend en dynamisch ondernemers-
klimaat en een vergroting van de werkgelegenheid.

De gevolgen van de economische crisis en de krimp 
zijn zowel in de steden als op het platteland zicht-
baar. Voor een prettig woon- en leefklimaat zijn 
vitale en aantrekkelijke kernen van belang. Daarom 
zijn we samen met gemeenten en de detailhandel 
aan de slag gegaan met het opstellen van de Drentse 
Retailagenda, gaan we een Herstructureringsfonds 
oprichten en stellen we ook een nieuw instrument 
voor: het Binnenstadfonds. Hiermee ondersteunen 
we gemeenten die hun grotere kernen willen 
vernieuwen en verlevendigen, omdat wij geloven 
dat dit kan zorgen voor een hernieuwde aantrek-
kingskracht en daarmee reuring en dynamiek.

Maar ook de leefbaarheid op het platteland hebben 
we scherp op ons netvlies. Daarom zetten we ook in 
op de digitale bereikbaarheid. We werken met onze 
partners, bewonersinitiatieven en het breedband-
platform verder aan de verbetering van de digitale 
bereikbaarheid. In 2017 worden de eerste ontbre-
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kende schakels in het breedbandnetwerk aangelegd 
door bewonersinitiatieven en bedrijven. Met deze 
inzet zorgen we er samen voor dat voor iedereen in 
Drenthe in 2019 breedband beschikbaar is.

Door in te zetten op een groeiend aantal toeristen 
en te investeren in Drenthe als dé fietsprovincie, 
vergroten we de basis voor voorzieningen op het 
platteland. Het is mooi dat steeds meer bezoekers 
onze prachtige provincie weten te vinden. We 
moeten daarbij wel tijdig inspelen op de behoefte 
van de bezoekers en investeren daarom mede in de 

kwaliteit van voorzieningen, het cultureel aanbod 
en de marketing. Ook in 2017 dragen we bij aan een 
mooi aanbod van sport- en cultuurevenementen 
in Drenthe. Door in te zetten op spreiding willen 
we iedereen in onze provincie bereiken, ongeacht 
leeftijd of woonplaats.

We streven naar een energieneutraal Drenthe 
in 2050. Het is duidelijk dat de overgang naar 
duurzame energie een grote impact kan hebben op 
woon- en leefomgeving. Samen met initiatiefnemers 
en bewoners willen we zoeken naar goede oplos-

3



singen hiervoor. De Expeditie Energieneutraal 
wonen draagt bij aan energiezuinige woningen en 
kwaliteitsverbetering.

Het kenmerkende Drentse landschap en de natuur 
willen we beleven, benutten en beschermen. Het 
Rijk hevelt meer taken en bevoegdheden over 
naar de provincie met de inwerkingtreding van 
de nieuwe wet Natuurbescherming op 1 januari 
2017. Tegelijkertijd willen we ontwikkelingen de 
ruimte geven. Met de landbouwsector, een van de 
grote pijlers van onze economie, willen we in 2017 
werken aan een gedragen toekomstplan voor de 
volgende generatie.

Ook het komende jaar werken wij hard aan 
concrete maatregelen om de wegen nog veiliger 
te maken. De ambitie blijft onverminderd groot: 
“Samen Richting Nul Verkeerslachtoffers”.

Tot slot blijven we investeren in relaties met onze 
medeoverheden, maatschappelijke organisaties en 
het bedrijfsleven. Dat doen we ook over de grens. 
Onze ambities kunnen we immers niet alleen reali-
seren. Wat ons betreft staat 2017 in het teken van 
samen resultaten boeken en doen.
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Een belangrijk instrument bij het realiseren van onze ambities is de 
vorig jaar ingestelde investeringsagenda. Inmiddels heeft Provinciale 
Staten een vijftal projecten vastgesteld en is ruim € 26 miljoen van de 
oorspronkelijke € 45 miljoen via concrete plannen beschikbaar gesteld. 
Gelijktijdig met de begroting 2017 is tevens de eerste voortgangs
rapportage van de investeringsagenda beschikbaar gesteld.

Investeringsagenda
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Belangrijkste constatering in deze voortgangs-
rapportage is dat de oorspronkelijk beoogde 
bijdrage van € 2 miljoen voor cofinanciering van 
Europese projecten betrekking heeft op opgaven 
na deze college periode (vanaf 2020). Om voor 
deze collegeperiode de volledige € 45 miljoen in 
te kunnen zetten, stellen wij voor dit bedrag uit 
de beschikbare vrije ruimte in 2020 te dekken en 
daarmee de € 2 miljoen vrij te spelen voor nieuwe 
onderwerpen die passen in de investeringsagenda.

Gezien het succes van het instrument hebben 
we een aantal nieuwe onderwerpen voor de 
investerings agenda in voorbereiding. Dit zijn 
beoogde investeringen in:
• Binnenstadfonds: Bedoeld voor de retail, wonen 

en herstructurering, hebben wij op basis van de 
motie in Provinciale Staten de contouren voor 

een binnenstadfonds uitgewerkt. Belangrijke 
ruimtelijke en economische opgaven voor vele 
gemeenten liggen in de herontwikkeling van de 
diverse binnenstedelijke gebieden. Ook hiervoor 
overwegen wij een substantiële bijdrage beschik-
baar te stellen als hier concrete plannen komen 
ter hoogte van € 13 miljoen.

• Asbestsanering: In het kader van de wettelijke 
verplichtingen en het feit dat hierover een motie 
in Provinciale Staten is aangenomen, hebben 
wij de totale omvang van deze opgave in kaart 
gebracht. Om versneld aan deze wettelijke eis 
te voldoen, overwegen wij in samenwerking 
met de gemeenten een revolverend fonds in 
te stellen om asbestsaneringen financieel te 
faciliteren. Ter afdekking van het risico in de 
reserve  revolverend financieren en ten behoeve 
van diverse projecten overwegen wij circa 
€ 3,5 miljoen beschikbaar te stellen.

• Toekomstgerichte landbouw: We willen 
toewerken naar een nog meer grondgebonden 
landbouw die in goede balans met de omgeving 
rendabel en concurrerend kan produceren. 
Hierbij wordt extra aandacht gegeven aan het 
sluiten van kringlopen op regionale schaal 
en wordt ook samenwerking tussen sectoren 
 bevorderd. We verwachten dat een extra inves-
tering van naar schatting € 5 miljoen nodig is. 
We gaan met de sector werken aan een plan van 
aanpak hiervoor.

• Groningen Airport Eelde: In het najaar zal het 
resultaat van de strategische verkenning naar 
de toekomst van Groningen Airport Eelde aan 
Provinciale Staten worden voorgelegd. Het gaat 
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daarbij om de ontwikkeling en exploitatie van de 
luchthaveninfrastructuur en daarmee verbonden 
vastgoed en terreinen. De verschillende opties 
die zijn uitgewerkt hebben allen financiële 
consequenties. Welke dat zijn is nu nog niet 
duidelijk en medeafhankelijk van besluitvorming 
bij de andere aandeelhouders. Daarom stellen wij 
voor om hiervoor een p.m. post op te nemen in 
de investeringsagenda.

• Bovenregionale Sportvoorziening: Zoals al in de 
Voorjaarsnota 2016 aangekondigd, zijn wij bereid 
een regionale sportvoorziening (een kunstijsbaan) 
het laatste steuntje in de rug bieden via een eenma-
lige investeringsondersteuning van maximaal € 5 
miljoen. Dit onder de voorwaarde dat er hier een 
markt voor is en dat er haalbare business case is 
met een meerjarige, duurzame exploitatie.

De concrete uitwerking van deze nieuwe plannen 
zal later volgen en aan Provinciale Staten ter besluit-
vorming worden voorgelegd. We streven er naar om 

bij de Voorjaarsnota 2017 met een integrale aanpas-
sing van de investeringsagenda te komen op basis 
van onze mid-term review. Op basis van boven-
staande opsomming willen wij de investeringsa-
genda met een bedrag van € 25 miljoen uitbreiden. 
Zoals ook al in de inleiding genoemd, zien we dat 
onze financiële positie onder andere als gevolg van 
positieve ontwikkelingen vanuit het provinciefonds 
er goed voor staat (zie in dat kader ook de uiteen-
zetting van ons financieel meerjarenperspectief 
achterin in deze nota van aanbieding). Om nu de 
beweging mogelijk te maken, willen we voorstellen 
om ten laste van de Financieringsreserve een bedrag 
van € 25 miljoen in te zetten voor de investeringsa-
genda. Omdat we zien dat we zowel in 2016 als in 
de komende jaren over een aanzienlijke vrije ruimte 
beschikken, stellen we voor die vrije ruimte in te 
gaan zetten om de financieringsreserve binnen deze 
college periode weer op het afgesproken minimale 
niveau van € 80 miljoen te brengen.
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Als midden bestuur zijn wij een verbindende partner die (grens-
overschrijdend) samenwerkt aan gezamenlijke opgaven. Doen is 
daarbij ons motto. De gemeenten zijn de eerste bestuurslaag. Binnen 
onze rol en mogelijkheden, helpen wij hen bij het bereiken van 
concrete resultaten. Dat geldt ook voor onze samenwerking met de 
Waterschappen. Wij blijven tevens investeren in de bestaande samen-
werking in noordelijk verband (SNN) en breiden de samenwerking 
met Overijssel en de regio Zwolle uit.

Wij netwerken actief om de verbindingen te leggen en de Drentse 
doelen te realiseren. We zijn daarom geregeld te vinden in Den Haag, 
Brussel en de Europese regio’s. We willen gerichter aanspraak maken 
op beschikbare fondsen, vooral kansen op financiële steun uit Europa 
willen we verzilveren.

Topics in 20172020

• Doen is ons motto
• Nog meer de handen 

ineen slaan met 
gemeenten, maatschap-
pelijke organisaties en 
bedrijven

• Kansen in Europa 
 verzilveren

Speerpunt Samenwerkend Drenthe
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€ 6.586.972

€ 19.640

Lasten Overige
speerpunten

Baten Overige
speerpunten

Aandeel van het totaal
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Met de uitvoering van de Economische Koers Drenthe 2016-2020 
verstevigen we het ondernemersklimaat en moedigen we bedrijven 
aan te investeren en te innoveren. Daar dragen ook de uitvoering 
van Vierkant voor Werk en de Drentse Bedrijvenregeling aan bij. We 
zien mooie kansen voor innovatie en groei van werkgelegenheid en 
spelen daar met het TOP-programma, de Ondernemersfabrieken, de 
Noordelijke Innovatieagenda en ook de Agenda Agribusiness (zie 
speerpunt Energiek Drenthe) op in. We ondersteunen partners in 
het bereiken van een betere aansluiting van vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt door onder meer te investeren in kennisontwikkeling.

Drenthe heeft een uitstekende uitgangspositie voor een groene 
economie. Met de ‘Roadmap Circulaire Economie’ willen we 
de transitie naar een circulaire economie versnellen. Binnen het 
programma Vrijetijdseconomie en Fietsen werken we samen met 
partners aan versterken van de sector door onder meer in te zetten 
op kwaliteitsverbetering.

Topics in 20172020

• Inzet op de groei van de 
werkgelegenheid door de 
Drentse Bedrijvenregeling

• In Noordelijk verband 
innovatiekansen benutten

• Breedbandnetwerk verder 
uitbreiden

• Drenthe dè fietsprovincie

Speerpunt Economisch Drenthe
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Met de Retailagenda, het Herstructureringsfonds en het nieuwe 
Binnenstadsfonds ondersteunen we gemeenten bij het aanpakken van 
hun kernen zodat deze weer aantrekkelijk en levendig worden. In 
2017 gaat bij meerdere breedbandinitiatieven de schop in de grond, 
waarmee wordt het breedbandnetwerk uitgebreid

€ 11.410.023

€ 32.200

Lasten Overige
speerpunten

Baten Overige
speerpunten

Aandeel van het totaal
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We investeren in goede bereikbaarheid, veilige wegen en betrouw-
baar openbaar vervoer. Ook stimuleren we het gebruik van de fiets 
en veilig gedrag in het verkeer. De eerste fase van planvorming rond 
de verdubbeling van de N34 in Zuidoost Drenthe is afgerond. Er 
zijn diverse aansluitingen op de N34 en N391 in uitvoering of in 
voor bereiding. Op logistiek gebied zien we kansen voor zuidoost 
Drenthe en zetten we in op een logistieke hub bij Flora Holland. 

Het programma van eisen voor een nieuwe concessie voor het 
openbaar busvervoer in Drenthe en Groningen met ingang van 2019, 
biedt mogelijkheden voor duurzame en innovatieve vervoersvormen. 
Die mogelijkheden zien we ook in het Publiek vervoer en de nieuwe 
concessie voor het doelgroepenvervoer. We steunen proeven met 
autonome voertuigen en drones. De haalbaarheid van de spoor-
verbinding van Emmen naar Stadskanaal brengen we in kaart. We 
leggen daarbij een koppeling met het onderzoek naar de mobiliteits-
knelpunten in de verbinding Emmen-Groningen. 

Om nog meer mensen te verleiden de fiets te pakken, werken we 
verder aan de fietssnelweg Assen-Groningen. We stemmen de wens 
voor een hoogwaardige snelle fietsverbinding Meppel-Zwolle af met 
Overijssel.

Topics in 20172020

• Reconstructie N34 en 
aansluitingen

• Nieuwe concessie 
openbaar busvervoer

• Fietssnelwegen
• Verkeersveiligheid

Speerpunt Bereikbaar Drenthe
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Met een brede set maatregelen werken we met partners aan het 
vergroten van de verkeersveiligheid. Het Programma “Samen richting 
Nul Verkeerslachtoffers!” is daarbij een belangrijke onderlegger.

We hebben een dynamisch onderhoudsprogramma voor onze eigen 
(vaar)wegen en fietspaden, waarbij we de onderhoudsmiddelen 
effectief inzetten. De maatregelen binnen het Regio Specifiek Pakket 
(RSP) liggen op schema.

€ 78.863.785

€ 11.131.040

Lasten Overige
speerpunten

Baten Overige
speerpunten

Aandeel van het totaal
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Wij maken ons sterk voor het bieden van ruimte voor ondernemen, 
wonen, werken en recreëren. Daarbij houden we oog voor ruimte-
lijke kwaliteit. Dit vertalen we in 2017 in een actualisatie van de 
omgevingsvisie, waarvan het concept in 2017 klaar is. Hierin krijgen 
energielandschappen, vrijetijdseconomie de kwaliteit van de stede-
lijke centra bijzondere aandacht. Aan dat laatste dragen ook het 
herstructuringsfonds en het nieuwe binnenstadsfonds concreet bij. 
De nieuwe Omgevingswet gaat meer ruimte bieden aan lokale en 
regionale afweging. In 2017 willen wij samen met gemeenten en 
andere stakeholders experimenteren met de mogelijkheden die deze 
nieuwe wet ons gaat bieden. Met gemeenten en andere partners 
werken we aan een nieuwe visie op wonen.

Vooruitlopend op het landelijk verbod op asbestdaken, willen wij de 
sanering van asbestdaken versnellen. Hiervoor ontwikkelen wij een 
instrument in samenwerking met gemeenten en marktpartijen. Op 
het gebied van water voeren we projecten uit gericht op voldoende 
zoet water van een goede kwaliteit en verbetering van de zoetwater-
voorziening voor de landbouw en natuur.

Topics in 20172020

• Opstellen ontwerp 
omgevingsvisie

• Versnelling van asbestvrij 
maken van alle daken in 
Drenthe

• Energieneutraal wonen 
stimuleren

Speerpunt Ruimtelijk Drenthe
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In 2050 willen we een energie neutrale provincie zijn. Dat vraagt om 
een versnelde energietransitie zoals opgetekend in de Energieagenda 
2016-2020. Met de uitvoering van het actieplan Energie neutraal wonen 
willen we het voor de Drentse huishoudens mogelijk maken om te 
leven zonder energierekening. Door de nieuwe Mijnbouwwet hebben 
wij een grotere rol gekregen bij de advisering van de Minister van 
Economische Zaken. Die pakken we met beide handen aan, waarbij we 
de belangen van onze inwoners en ondernemers voorop stellen.

€ 15.811.116

€ 1.236.345

Lasten Overige
speerpunten

Baten Overige
speerpunten

Aandeel van het totaal
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Topics in 20172020
• Kunst en cultuur voor 

iedereen
• Toekomstgerichte 

landbouw 
• Goed functionerende 

en beleefbare natuur die 
bijdraagt aan economische 
ontwikkeling

• Doorontwikkeling van 
Drenthe Beweegt

We gaan voor een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende 
kunst- en cultuuruitingen een plek hebben en waar alle inwoners 
van alle leeftijden aan mee kunnen doen. Daarom willen we met 
alle gemeenten een cultuurconvenant afsluiten. Wij zijn trots op 
onze parels en willen die nog beter positioneren. In januari 2017 
dient Nederland, mede namens België, het nominatiedossier in 
voor het verkrijgen van de UNESCO-status voor de Koloniën van 
Weldadigheid.

Wij stimuleren de ontwikkeling naar een toekomstgerichte landbouw 
in Drenthe. Innovatie is hierbij het sleutelwoord. Hiervoor zetten 
wij ook in op nieuwe verbindingen, zogenaamde ‘crossovers’, van 
agrofood met hightech, gezondheid, zorg, biobased economy en 
de productie van duurzame energie. We voeren het programma 
Natuurlijk Platteland 2016-2021 uit, waarbij we bestaande Europese 
afspraken verbinden met een dynamisch en ondernemend Drenthe. 
De nieuwe Wet Natuurbescherming gaat op 1 januari 2017 van 
kracht, die voeren we beleidsarm in.

Speerpunt Energiek Drenthe
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Iedereen doet mee en iedereen doet er toe, is ons uitgangspunt voor 
Dynamisch Drenthe. Met veel inwoners gaat het goed, maar er 
bestaan ook verschillen en die willen we verkleinen. Onze Visie op 
Leefbaarheid en Krimp steken we als een soort breinaald door alle 
programma’s heen om zo een optimaal resultaat te bereiken.

€ 78.240.818

€ 10.347.798

Lasten Overige
speerpunten

Overige
speerpunten

Aandeel van het totaal
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Om onze ambities te realiseren verwachten we een dienstbare 
en ondernemende organisatie aan onze zijde. De opgave van de 
provincie bepaalt de vraag en daarmee de werkzaamheden. Door 
stap voor stap en met de medewerkers de werkzaamheden in 
cruciale processen te verbeteren, werken we effectiever en efficiënter. 
De opgaven vragen om een flexibele inzet van medewerkers. 
Om die reden maken we een nieuw  strategisch personeelsplan. 
We zetten daarbij in op een gezonde generatiebalans door middel van 
uitstroom bevorderende maatregelen, een nieuwe lichting trainees 
en mede werkers die we in meester-gezelconstructies opleiden tot 
vakkundige ambtenaren. De organisatie werkt binnen de afspraken 
die over de loonsom en de eenmalige middelen met provinciale staten 
zijn gemaakt.

Onze gezonde financiële positie zetten we ook de komende jaren 
in op het behalen van maatschappelijk rendement voor Drenthe. 
We blijven inzetten op verdere digitale beschikbaarheid van deze 
informatie zodat we nog beter vinger aan de pols kunnen houden.

Topics in 20172020

• Het verder professionali-
seren van de organisatie

• De juiste medewerkers op 
de juiste plek

• Beveiliging ICT 
• Doorontwikkeling van 

digitale P&C

Speerpunt financien en organisatie
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We blijven ook investeren in de inzet van moderne ICT beveiliging. 
Redenen hiervoor zijn de nieuwe wetgeving, het delen van informatie 
in netwerken en een toename van digitale bedreigingen.

€ 79.913.497

€ 248.059.188

Lasten Overige
speerpunten

Baten Overige
speerpunten

Aandeel van het totaal
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Uitgangspunt voor de begroting 2017 en het 
meerjarenperspectief vormt de vrije ruimte die 
is vastgesteld in de Voorjaarsnota 2015. Op basis 
van de 2e Bestuursrapportage is deze vervolgens 

bijgesteld. Daarnaast zijn er een aantal autonome 
ontwikkelingen die van invloed zijn op de vrije 
bestedingsruimte in de provinciale begroting.

 Omschrijving 2017 2018 2019 2020

 Vrije bestedingsruimte na 2e bestuursrapportage  -155.655  2.643.822  7.034.403  12.285.290 

 Indexeringen 

 Indexering huren  14.801  6.958  -1.229  -23.256 

 IBOI RSP reserve  -97.354  -75.328  -76.081  -76.841 

 Indexering subsidies  -11.552  -20.805  -28.150  -48.353 

 Indexering subsidie OV Bureau  236.347  228.200  196.210  158.217 

 142.242  139.025  90.750  9.767 

 Herrekeningen/correcties 

 Correctie subsidies cultuur  -13.252  -15.243  26.748  1.748 

 Herekening afschrijvingen  229.330  323.755  92.505  13.820 

 Vrijval kapitaallasten Verkeer en vervoer  400.000  400.000  400.000  400.000 

 616.078  708.512  519.253  415.568 

 Bijstellingen 

 Bijstellen MRB op basis van actueel wagenpark  196.000  127.000  143.000  197.000 

 Bijstellen rente (lange termijn)  -326.121  -327.276  -472.232  -928.279 

 Effecten september circulaire PF  898.403  3.883.016  5.828.703  6.804.064 

 768.282  3.682.740  5.499.471  6.072.785 

 Moties en nieuw beleid 

 Prinsjesdagfestival  -125.000 

 Co-financiering EU (voorheen investeringsagenda)  -2.000.000 

 Motie bibliotheken  -410.000  -410.000  -410.000  -410.000 

 Motie hippische sport  -100.000 

 -635.000  -410.000  -410.000  -2.410.000 

 Vrije bestedingsruimte in begroting 2017  735.947  6.764.099  12.733.877  16.373.410 

Financieel meerjarenperspectief
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Allereerst hebben wij de diverse kosten en 
opbrengstenposten op basis van actuele inflatie-
cijfers herrekend. In veel gevallen levert dat als 
gevolg van de lage inflatie een positief effect op 
omdat in eerdere ramingen van hogere inflatie-
percentages is uitgegaan.

Tevens hebben wij een aantal posten herrekend. 
Een kleine correctie betreft het aanpassen van de 
post voor incidentele subsidies voor cultuur. Dat 
waren jaarlijks wisselende bedragen en dat is nu een 
jaarlijks gelijkblijvend budget. Door een wijziging 
in het BBV mogen we geen rente meer rekenen bij 
kapitaallasten. Daarom hebben wij ook de afschrij-
vingen en de noodzakelijke vaste dotatie voor 
kapitaallasten herrekend.

Gezien het totale financiële beeld voor 2017 en 
het positieve begrotingssaldo is de motorrijtuigen-
belasting conform de afspraken in het college 
akkoord voor 2017 niet geïndexeerd. Wel hebben 
wij op basis van het actuele overzicht van het 
autobezit een herberekening uitgevoerd op de 
totale verwachte opbrengsten van de provinciale 
opcenten. Ook de ramingen voor de rentebaten zijn 
aangepast. Als gevolg van de extreem lage rente in 
de financiële markten hebben we die verlaagd. 

Daarnaast hebben we op basis van de september 
van BZK de raming voor de bijdrage uit het 
provincie fonds naar boven bijgesteld. De  uitkering 
is als gevolg van het systeem van trap-op-trap-
af afhankelijk van de uitgaven van het Rijk. 

Belangrijkste verklaring voor de stijging van het 
accres zijn de extra uitgaven van het kabinet aan 
veiligheid, defensie, zorg, onderwijs en armoedebe-
strijding zoals aangekondigd op Prinsjesdag 2016 
en opgenomen in de Miljoenennota 2017. Voor de 
langere termijn wordt de groei van de algemene 
uitkering mede gebaseerd op ramingen van het 
CPB, die ook een positief beeld kent.

Voor 2017 gaan we in het kader van onze 
versterking van de lobby samen met de 
provincie Groningen, VNO-NCW en MKB het 
Prinsjesfestival. Het festival is bedoeld om een brug 
te slaan van de hofstad naar de rest van het land, 
ieder jaar is één provincie de trekker. De kosten 
hiervoor bedragen eenmalig € 125.000.

Op basis van de 1e voortgangsrapportage van de 
investeringsagenda is tevens besloten de oorspron-
kelijk gereserveerde bijdrage van € 2 miljoen voor 
EU-cofinanciering niet ten laste van deze agenda te 
brengen, maar ten laste van de vrije ruimte in 2020.

Tot slot zijn de effecten van een tweetal moties 
verwerkt in het financieel perspectief. Voor 
de bibliotheken is dat met 41 bibliotheken en 
€ 10.000 per bibliotheek een structureel bedrag van 
€ 410.000. Daarnaast is voor het uitvoeren van de 
motie hippische sport een eenmalige investering van 
€ 100.000 noodzakelijk.
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Op basis van het huidige meerjarenperspectief zijn 
wij positief over de financiële ruimte die wij hebben 
om onze ambities waar te maken. We blijven wel 
behoedzaam omdat we voor onze inkomsten in 
hoge mate afhankelijk zijn en blijven van wat op 
landelijk niveau wordt besloten.

In onze ramingen voor de uitkering van het 
provincie fonds is nog niet het effect meegenomen 
van het op handen zijnde nieuwe verdeelmodel 
voor het provinciefonds. Daarvoor loopt momen-
teel het traject van een wetswijziging. Voor 2017 
wordt in dat voorstel ervan uitgegaan dat er geen 
herverdeeleffecten zullen zijn. Voor 2018 kunnen 
deze wel optreden omdat dan ook de grondslagen 
voor de nieuwe parameters als gevolg van onder 
andere demografische ontwikkelingen zullen 
veranderen. Intussen wordt gewerkt aan een 
verdere bijstelling van de verdeelsystematiek voor 

de periode na 2020, waarbij mogelijk ook de (mate 
van) vermogensverevening ter discussie komt te 
staan. De effecten van die discussie zijn voor deze 
termijn nu nog niet aan de orde.

We verwachten dat in het kader van de aanstaande 
verkiezingen voor de Tweede Kamer er vanaf 2018 
een bezuiniging op de decentrale overheden (dus 
ook provinciefonds) kan worden opgelegd. Voor 
onze provincie zou dat van substantiële invloed op 
de vrije ruimte kunnen zijn.

Daarom zijn en blijven wij terughoudend in het 
structureel vastleggen van middelen en is juist een 
instrument als de investeringsagenda een goede 
mogelijkheid de middelen wel in te zetten, zonder 
daarmee langjarig structureel beslag te leggen op 
de begroting. Daarom willen wij voorstellen om de 
vrije ruimte in te zetten om de investeringsagenda 
aan te vullen (zie de toelichting eerder in deze nota 
van aanbieding bij de Investeringsagenda).
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