
lroo incie h uis'Westerbrink r, Assen

trostadres Postbus r22, 94oa.qc Assen

vww.drenthe.nl
6592) 36 55 55

provinci renthe

Aan:

de voorzitter en leden van

Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 3 juli 2015

Ons kenm erk 27 I 3.4120 1500300 1

Behandeld door mevrouw A.M. Wilkens (0592) 36 56 80 en mevrouw

M.A.M. van der Stok (0592) 36 56 52

Onderwerp: Aanbiedingsbrief bij Statenstuk 2015-690 Gemeenschappelijke regeling

bedrijfsvoeringsorga nisatie Prolander

Geachte voorzitter/leden,

Voor de statenvergadering van23 september a.s. (en de commissievergadering

FCBE van 9 september) ontvangt u bijgevoegd Statenstuk 2015-690 Gemeenschap-
pelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Prolander (hierna: GR-BVO Prolander).

Hierin wordt uw Staten gevraagd toestemming te verlenen tot het treffen van een GR-

BVO Prolander per 1 januari2016. Gelet op de diverse stappen die reeds doorlopen

zijn en de nieuwe samenstelling van uw Staten, nemen wij u met deze brief mee in het

totstandkomingsproces van het nu voorliggende voorstel. Wij hebben dit in nauwe

samenwerking en gelijktijdig met de provincie Groningen voorbereid en in procedure

gebracht.

Samenwerking Groningen - Drenthe

ln onze brief van 3 juli 2014 hebben wij u geTnformeerd over de uitkomsten van de

onderhandelingen met het Rijk, waarbij de overdracht van personeel en financiën naar

de provincies is toegelicht. Tevens is ons voornemen aan u bekendgemaakt dat wij de

taken van de voormalige DLG samen met de provincie Groningen willen oppakken en

dat we willen toewerken naar een zelfstandige uitvoeringsorganisatie.

We hebben onderzoek gedaan naar diverse samenwerkingsvormen. Conclusie hieruit

was dat de'GR light' (lees: bedrijfsvoeringsorganisatie) in vergelijking met andere

organisatievormen een aantal belangrijke voordelen biedt.
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Dienstverlen i n gsovereen komst
Gelet op het tijdpad dat nodig is om tot een GR-BVO te komen, hebben we ervoor
gekozen om voor de tussenliggende periode de samenwerking tussen Groningen en

Drenthe in een Bestuursconvenant en een Dienstverleningsovereenkomst (DVO)

vorm te geven. De samenwerking in deze tijdelijke DVO heeft ertoe geleid dat de aan

Groningen en Drenthe toebedeelde DLG-medewerkers in eerste instantie in dienst zijn
gekomen bij de provincie Drenthe per 1 maart 2015.

Vormgeven samenwerki ng

Op ô november 2014 hebben wij u via een brief meegenomen in de diverse afwegin-
gen die zijn gemaakt om de beoogde samenwerking verder vorm te geven. De insteek
hierbij was dat beide provincies de gezamenlijke verantwoordelijkheid en zeggen-
schap krijgen over de uitvoeringsorganisatie. De keuze voor de samenwerking hebben
wij aan de hand van de uitgangspunten en het besliskader van de Nota Verbonden

Partijen doorlopen. ln deze nota staat: "publiek" is uitgangspunt, "privaat" is uitzonde-
ring. Vervolgens hebben wij het besliskader voor het aangaan van een verbonden
partijdoorlopen en kwamen wij uit bij 'een publiekrechtelijke samenwerkingsvorm op
grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De diverse vormen van een GR
hebben wij tegen het licht gehouden. Hierbij is ook de nieuwe vorm van een GR, de
bedrijfsvoeringsorganisatie (die per 1 januari 2015 in werking is getreden), meegeno-

men. De GR-BVO is speciaal in het leven geroepen voor samenwerking op het terrein
van bedrijfsvoering en uitvoeringstaken. De sturing en beleidsbepaling blijven bij deze
vorm volledig bij de verantwoordelijke provincies. Voor een verdere inhoudelijke ar-
gumentatie venrvijzen wij naar de toelichting op het Statenstuk 2015-655.

Onze brief van 6 november 2014 is besproken in de commissie FCBE van

3 december 2014. Tijdens de commissievergadering is gevraagd om aan te geven

welke besluiten reeds genomen zijn en welke keuzemogelijkheden er nog liggen. ln
het Statenstuk2015-655 is vervolgens aangegeven dat er nog een besluit moet wor-
den genomen over de samenwerkingsvorm en de inrichting van het besturingsmodel

Deze beide punten waren onderwerp van gesprek in de statenvergadering van
28 januari 2015, waarbij tevens om een besluit van uw Staten is gevraagd.

Startnotitie
ln uw vergadering van 28 januari 2015 (en de commissie FCBE op 14 januari 201 S),

ter behandeling van het Statenstuk2015-655, zijn de verschillende GR-organisatie-
vormen nader toegelicht en is in het statenvoorstel en de bijbehorende Startnotitie

aangegeven waarom wij een GR-BVO de meest passende vorm vinden.

De Startnotitie is opgesteld conform uw ProtocolVerbonden Partijen en is bedoeld om

uw Staten in een vroeg stadium te betrekken bij de oprichting van een verbonden
partij. ln deze Startnotitie is vormgegeven aan drie van de vier bouwstenen van een
verbonden partij, die voor uw Staten van belang zijn: de keuze voor een verbonden
partij, missie, opdracht en taken, besturingsmodel en financieel kader.
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Een dergelijke Startnotitie stelt uw Staten in de gelegenheid om waar nodig bijte stu-

ren. Bij uw besluit van 28 januari 2015 is ingestemd met "het voorbereiden door Ge-

deputeerde Staten van Drenthe van een gemeenschappelijke regeling in de vorm van

een bedrijfsvoeringsorganisatie voor het verrichten van uitvoerende taken op het ter-
rein van natuur, landinrichting en grondtaken".

Toestemming GR-BVO Prolander
Vervolgens zijn wij samen met de provincie Groningen aan de slag gegaan met de

uitwerking van de GR-BVO Prolander. Hierbij hebben wij uw aandachtspunten voor de

ontwerpfase zo veel mogelijk meegenomen in zowel de GR{ekst als in het bedrijfs-
plan. Aan beide Staten zal op 23 september 2015 toestemming worden gevraagd tot

het treffen van een GR-BVO Prolander met ingang van I januari 2016. Hierover willen

wijgraag met u in gesprek gaan in september.

Wij gaan ervan uit u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, secretaris voorzitter

Bijlage: Statenstuk 2015-690 Gemeenschappelijke regeling bedrijfsvoeringsorganisa-

tie Prolander


