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Amendement extra financiering DEO

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op woensdagT juni2017,

Ter behandel in g van Statenstuk 2017 -7 94 Voorjaarsnota 2017

Overwegende dat
- Een aanvullende lening van €10 miljoen aan Drentse Energie Organisatie (DEO) (p.

19 van de voorjaarsnota 2017) in voldoende mate bijdraagt aan de middelen van
DEO om Drentse energieprojecten te blijven financieren;

- De investeringsagenda het volgende doel kent: "het bijdragen aan een duuzame
werkgelegenheid en het geven van een impuls aan de Drentse economie" en dat PS
per project een afzonderlijk voorstel voorgelegd krijgen inclusief de financiering
daarvan;

- Daarom bij de voorgestelde storting "van € 1 miljoen in de risicoreserve revolverend
financieren" voor DEO (p.19-20 van de voorjaarsnola20lT), sprake is van het
inzetten van de middelen uit de lnvesteringsagenda voor een doel waar de
investeringsagenda niet voor bedoeld is;

- Het bedrag van €1.000.000 uit de lnvesteringsagenda beter ingezet kan worden voor
projecten die wel bijdragen aan het doel van de lnvesteringsagenda.

- Het project "Drentse Energie Organisatie (risicostorting)" beter via de reguliere
programmabegroting kan lopen en niet via de investeringsagenda, waarbij de dekking
vanuit de Risicoreserve plaatsvindt.

Besluiten:

ln statenstuk 2017-794 het besluit als volgt te wijzigen. Toevoegen:
de Voorjaarsnota20lT vast te stellen met uitzondering van het project, zoals opgenomen
onderaan op pagina 6 van de voorjaarnota20lT:

"Drentse Energie Organisatie (risicostorting) €1.000.000"

en met wijziging op pagina 20 in de tabel onder Extra inzet financiële middelen:

CDA

D66

Omschriivins lnvesterinqsaqenda 20'18 2019 2020 2021
DEO 1.000.000



Toelichting:

De voorgestelde risicostorting voor een lening aan DEO kan beter, net als andere
revolverende financieringen, via de programmabegroting lopen, door een rechtstreekse
storting, via de begroting(swijziging), in de Reserve opvang revolverend financieren vanuit de
Risicoreserve.
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