
MEMO 

 
Aan : de leden van provinciale staten van Drenthe 
Van : gedeputeerden van der Tuuk en Jumelet  
Datum : 21 september 2015 
Onderwerp : Toelichting bij agendapunt J8 vergadering provinciale staten 23 september 2015,  

statenstuk 2015-690, inzake specifieke risico’s oprichting GR-BVO Prolander en 
de bepalingen uit de GR inzake toetreding en uittreding van deelnemers. 

 
 
Inleiding: 
Tijdens de commissie FCBE van 9 september 2015 zijn vragen gesteld over de specifieke risico’s die 
verbonden zijn aan de oprichting van de gemeenschappelijke regeling BVO Prolander (GR-BVO 
Prolander) en de rol van uw staten bij toetreding en uittreding van deelnemers. Met dit memo 
beantwoorden wij uw vragen. De oprichting van een gezamenlijke gemeenschappelijke regeling 
Prolander, samen met de provincie Groningen, wordt vandaag ook behandeld in de staten van 
Groningen. Het voorstel  staat in Groningen als een hamerstuk geagendeerd. 
 
Toelichting risico’s: 
Wij hebben gekeken naar de risico’s die het gevolg zijn van het afsplitsen van een deel van ons 
apparaat en de samenwerking met Groningen in een Gemeenschappelijke regeling. Wij zien 
bedrijfsvoeringrisico’s en projectrisico’s.  
 
Bedrijfsvoeringrisico’s zijn risico’s die bijvoorbeeld te maken hebben met ICT, aansprakelijkheid en 
stagnatie op het personeelsgebied. In vergelijking met de situatie dat taken werden uitgevoerd door 
DLG, verandert de verantwoordelijkheid. Anders dan voorheen is de provincie –mede- 
verantwoordelijk voor de organisatie Prolander. Deze risico’s zijn hetzelfde als alle medewerkers bij de 
provinciale organisatie ondergebracht zouden worden in plaats van bij de GR-BVO Prolander.  
 
Wij merken nog op dat de ondersteuning van Prolander voor een groot deel wordt verzorgd door de 
provincies (vnl. Drenthe). Daarbij komt dat door de samenstelling van het bestuur van Prolander de 
betrokkenheid van de Gedeputeerden hoger is dan tijdens de DLG periode. Overigens is de hoogte 
van deze risico’s beperkt. Medewerkers zijn sinds 1 maart 2015 onder een tijdelijke 
samenwerkingsconstructie in dienst van de provincie. De systemen die zijn ingericht, werken. De 
planning van de nieuwe systemen die per 1 januari 2016 nodig zijn (bijvoorbeeld een 
vastgoedinformatiesysteem), ligt op schema. Hier zijn geen bijzondere risico’s te verwachten. 
 
Mochten er op het vlak van bedrijfsvoering tóch tegenvallers zijn, dan geldt binnen een 
Gemeenschappelijke Regeling, dat wanneer dit leidt tot financiële tekorten op de exploitatierekening, 
de deelnemers dit tekort moeten dragen. Er zijn afspraken gemaakt over de verdeling hiervan, nl. 
algemene kosten 50/50 en fte-gerelateerde kosten 2/3 (Drenthe) - 1/3 (Groningen).  
 
Het bedrijfsvoering risico is dus niet gekoppeld aan het hebben van een Gemeenschappelijke 
Regeling. Specifiek voor de GR-BVO Prolander geldt dat er een risico is dat een van beide 
deelnemers uittreedt. Op dit moment wordt dit risico als zeer minimaal ingeschat. Verrichte 
investeringen dienen dan (versneld) afgeschreven of verdeeld te worden. Dit brengt een financieel 
nadeel met zich mee. Dit risico is met name relevant als uittreding plaatsvindt binnen 4 jaar na 
inwerkingtreding van de GR-BVO Prolander. Na deze periode zijn door de provincie gedane 
investeringen terugbetaald.  
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Indien zich dit risico voordoet, zou de maximale omvang in totaliteit circa € 1,5 miljoen bedragen (€ 
0,75 miljoen per provincie). Na de periode van 4 jaar is het risico beperkt en heeft dit alleen betrekking 
op de extra diensten die een provincie uitvoert ten behoeve van de GR-BVO Prolander.  Over 
verrekening hiervan worden dan afspraken gemaakt in het liquidatieplan.  
 
De verplichting tot het opstellen van een liquidatieplan in geval van opheffing staat beschreven in 
artikel 26 van de GR-BVO Prolander. In het liquidatieplan worden de personele kosten naar 
verhouding van de financiële bijdrage door de beide provincies verdeeld. De overige lasten worden 
gelijkelijk verdeeld over beide provincies (zie ook artikel 18 van de GR-BVO Prolander).  
 
Voor wat betreft de projectrisico’s zijn dit geen andere risico’s in vergelijking tot de periode dat de 
taken ondergebracht waren bij DLG, nl. de projectrisico’s die de provincie als opdrachtgever loopt. 
Daarnaast zijn deze risico’s niet anders dan in de huidige situatie dat de taken door de provincie 
Drenthe zelf worden uitgevoerd en er geen Gemeenschappelijke Regeling opgericht zou worden. 
 
Toetreding en uittreding: 
Artikel 9 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bepaalt dat in een gemeenschappelijke regeling 
voor onbepaalde tijd, bepalingen moeten worden opgenomen omtrent wijziging, opheffing, toetreding 
en de gevolgen van uittreding, met inachtneming van artikel 1 van de wet (de instemming van de 
staten). 
 
Vooruitlopend op onderstaande toelichting op artikel 24 ‘Toetreding’ willen wij benadrukken dat uit de 
Wgr volgt dat een besluit tot wijziging van de GR, zoals een wijziging in het aantal deelnemers, altijd 
ter instemming moet worden voorgelegd aan uw staten. Zoals ook blijkt uit de toelichting bij de GR-
BVO Prolander is er voor gekozen geen wettelijke bepalingen te herhalen in deze GR.  
 
Toetreding: 
In een GR moet geregeld worden óf er nieuwe partijen kunnen toetreden. In de regeling die nu voorligt 
is ervoor gekozen om de mogelijkheid open te houden voor toetreding van andere dagelijkse besturen 
van overheden en daaraan gelieerde rechtspersonen. Een initiatief tot toetreding wordt eerst in beide 
colleges besproken. De colleges zijn immers de deelnemende partijen. Indien beide colleges 
instemmen met toetreding, zal de GR moeten worden gewijzigd (artikel 24 GR-BVO Prolander). Deze 
wijziging van de GR moet op grond van de Wgr ter instemming  aan uw staten worden voorgelegd. 
Onthouden uw staten deze toestemming, dan wordt de GR niet gewijzigd en kan de betreffende partij 
niet toetreden. 
 
Uittreding: 
De wet regelt dat de gevolgen van uittreding in de GR moeten zijn opgenomen. Nu deze voorliggende 
GR een samenwerking is tussen slechts twee deelnemers leidt een uittreding van één partij tot 
opheffing en is een uittredingsartikel overbodig. Indien bij uittreding van één partij een nieuwe partij wil 
toetreden, dan dient er een nieuwe GR te worden getroffen. Pas op het moment dat deze GR wordt 
uitgebreid naar drie of meer deelnemende partijen, dient een uittredingsartikel te worden opgenomen.  
 
Proces geactualiseerd bedrijfsplan: 
Eén van de stukken die u heeft ontvangen betreft het bedrijfsplan Prolander. Dit bedrijfsplan voldoet 
aan de eisen zoals geformuleerd in de nota verbonden Partijen en is daarom ook voldoende basis 
voor besluitvorming. Tegelijk geldt dat het plan is opgesteld in een periode dat medewerkers van DLG 
net waren overgekomen. Te verwachten was dat na enige tijd onderdelen verder zouden kunnen 
worden uitgewerkt. In het bedrijfsplan dat ter vaststelling aan u voorligt, hebben wij daarom 
opgenomen dat vóór de daadwerkelijke start van Prolander een actualisatie van het bedrijfsplan aan u 
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zal worden aangeboden. In het geactualiseerde bedrijfsplan zullen de eerste ervaringen worden 
verwerkt. Dit plan zal daarom op onderdelen concreter zijn: de overhead van de organisatie en de 
verdeling van overhead van de eigen organisatie zal explicieter worden uitgewerkt. Dit geldt ook voor 
de inhuur van taken bij de provincies Drenthe en Groningen, de rolverdeling tussen de provincie als 
opdrachtgever en Prolander als opdrachtnemer, en de positie van medewerkers. De sturing volgens 
de matrix-gedachte zal uitgebreider worden beschreven aan de hand van praktijkervaringen. Er wordt 
nader uitgewerkt welke functies behoren tot de vaste kern van Prolander en welke functies en taken in 
de flexibele schil kunnen worden uitgevoerd.  
Het geactualiseerde bedrijfsplan zal eerdaags worden toegezonden aan de Bijzondere 
Voorbereidingscommissie van de ondernemingsraden van Groningen en Drenthe, en zal ter 
kennisname worden ingebracht in de begrotingsvergadering van 11 november 2015. 
 
 


