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Geachte voorzitter/leden,

Hierbijtreft u de ontwerp-Programmabegroting 2017 van de Gemeenschappelijke

Regeling (GR) Prolander aan. ln de bestuursvergadering van de GR Prolander van

4 apriljl. is deze ontwerp-Programmabegroting voorlopig vastgesteld. U wordt ten

aanzien van deze ontwerp-Programmabegroting in de gelegenheid gesteld een

zienswijze in te dienen.

Het bestuur van de GR Prolander is voornemens deze ontwerp-Programmabegroting

2017 op 14 juli 2016 vast te stellen. Wij verzoeken u voor 1 iuli 2016 uw eventuele

zienswiize aan ons kenbaar te maken. Het bestuur zal de eventuele commentaren

waarin deze zienswijze is vervat, meenemen in zijn vergadering van 14 juli 2016. Na

vaststelling van de begroting zal het bestuur de Programmabegroting 2017 doorsturen

aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Vooraf lijkt het ons goed om aan te geven dat wij met de Commissie van Onderzoek

van uw Staten in overleg zijn hoe op efficiënte wijze invulling wordt gegeven aan uit-

voering van de afspraken uit het PS-protocolVerbonden Partijen. Wijverwachten voor

deze zomer dit proces te kunnen afronden en Samen een wijze te hebben afgespro-

ken die voldoet aan de verwachtingen van uw Staten, maar ook handzaam in de uit-

voering is. ln deze brief leggen wij kort de relatie tussen de provinciale begroting en

de GR Prolander.
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Als provincie Drenthe hebben wij, samen met de provincie Groningen, de GR Prolan-

der opgericht om onze doelstellingen van de beleidsopgave 'Biodiversiteit behouden

en versterken, beschermen en herstellen'te kunnen realiseren (Begroting: product 7.4

Natuur en landschap). Deze beleidsdoelstellingen zijn: 'Realisatie Natuurnetwerk Ne-

derland' en het'Behoud en herstel natuurnetwerk Drenthe'.

Wij hebben positieve verwachtingen ten aanzien van de doelbereiking van de GR

Prolander. Daarbij nemen wij in ogenschouw dat de organisatie GR Prolander pas

vanaf 1 januari 2016 bestaat. Het vraagt nog enige inzet (middelen en mensen) als

het gaat om het opzetten van een adequate bedrijfsvoering die aan de eisen van de

opdrachtgever qua sturing op efficiency en kwaliteit voldoet, alsmede de eisen die de

wetgeving stelt aan een gemeenschappelijke regeling.

De ontwerp-Begroting van de GR Prolander is opgesteld op basis van het vastgestel-

de Bedrijfsplan en de uitgangspunten die in de Kadernota 2017 zijn genoemd. De

Begroting 2017 sluit met een positief saldo. Ook meerjarig gezien kan Prolander een

sluitende begroting presenteren.

Positief is dat de GR Prolander in 2016 een voortvarende start heeft gemaakt. ln dit
jaar hebben zij de lening voor de opstartkosten ad € 1 miljoen volledig afgelost. Daar-

naast is een storting in het weerstandsvermogen gedaan. Het risico voor de deelne-

mers is hiermee fors naar beneden bijgesteld.

Het jaar 2O17 zal in het teken staan van verdere implementatie en optimalisatie van

de bedrijfsvoering, wat er uiteindelijk toe moet leiden dat Prolander met een beperkte

overhead haar taken kan verrichten en optimaal haar opdrachtgevers kan bedienen.

Ten opzichte van de meerjarenraming uit het Bedríjfsplan (GR-BVO Prolander 2015-

690) zijn in deze ontwerp-Programmabegroting 2017 enkele (financiële) wijzigingen

aangebracht. De wijzigingen hebben betrekking op aan bedrijfsvoering gerelateerde

kosten en leiden per saldo tot een verhoging van € 213.000,*. Deze verhoging wordt

voor het grootste deel gedekt uit het resultaat.

De deelnemersbijdrage voor de provincie Drenthe voor 2017 bedraagt € 5.484.419,--.
Ten opzichte van de Begroting 2016 (Bedrijfsplan) is dit een lichte stijging van

€34.584,--. De verhoging wordt veroorzaakt door het gebruik van een andere indexe-

ringssystematiek. Het bestuur heeft met de Kadernota 2017 besloten de indexering

van de bijdrage voortaan te baseren op de veronderstelde ontwikkeling van de perso-

nele en overige kosten. ln het Bedrijfsplan was de verhoging van de deelnemersbij-

drage gebaseerd op de accressen van het Provinciefonds.
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Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

secretaris

Bijlage: mmabegroti ng 2017 GR Prolander

coll



Prolander werkt aan het landschap  
van Drenthe en Groningen

Ontwerp
Programmabegroting
2017



Colofon
Dit is een uitgave van Prolander, april 2016 Pr

o1
60

31
50

4-
Pr

og
ra

m
m

ab
eg

ro
tin

g 
20

17
 o

nt
w

er
p



 Inhoud

 Inhoud 3

1 Aanbieding 5
1.1 Samenvatting 5
1.2 Bepalingen met betrekking tot de begrotingscyclus 7
1.3 Functie van de ontwerpbegroting 7

2 Programmabegroting 10
2.1 Wat willen we bereiken? 10
2.2 Wat gaan we daarvoor doen? 11
2.3 Wat mag het kosten? 13

3 Kaders begroting 2017-2020 14
3.1 Uitgangspunten 14
3.2 Voorgestelde wijziging kadernota 15
3.3 Lening 15

4 Financiële begroting 2017-2020 18
4.1 Financiële meerjarenbegroting 18
4.2 Toelichting verschillen begroting 2016 en 2017 op hoofdonderdelen (producten) 18
4.3 Toelichting op de begroting 2017 en de meerjarenbegroting 20
4.4 Overhead 25

5 Paragrafen 26
5.1 Inleiding 26
5.2 Weerstandsvermogen en risicomanagement 26
5.3 Financiering 28
5.4 Bedrijfsvoering 29
5.5 Onderhoud kapitaalgoederen 33

 Bijlagen 35
1 Staat van reserves en voorziening 36
2 Formatieoverzicht 37
3 Staat van investeringen en afschrijvingen 38
4 Liquiditeitsprognose 39
5 Financiële kengetallen 40
6 Projecten Prolander 42

Pr
o1

60
31

50
4-

Pr
og

ra
m

m
ab

eg
ro

tin
g 

20
17

 o
nt

w
er

p



4



5

1 Aanbieding

1.1 Samenvatting

Prolander is een Gemeenschappelijke Regeling, en wel een bedrijfsvoering organisatie 
met een eigen rechtspersoonlijkheid, opgericht door de provincies Groningen en 
Drenthe. De Gemeenschappelijke Regeling is in werking getreden per 1 januari 2016.

Voor u ligt de Programmabegroting 2017 van Prolander. Deze begroting is opgesteld op 
basis van het in 2015 vastgestelde Bedrijfsplan dat de basis vormde voor de oprichting 
van Prolander. De begroting betreft het bedrijf Prolander en niet de begroting van de 
projecten die Prolander voor de provincies uitvoert (zie onderstaand).

In de voorliggende Programmabegroting 2017 is opgenomen dat:
• de verwachting is dat 2017 wordt afgesloten met een positief saldo;
• Prolander eind 2017 voldoende weerstandsvermogen heeft opgebouwd;
• dit wordt gerealiseerd zonder de deelnemersbijdrage te verhogen en
• dat de provinciale lening voor de startkosten van Prolander in zijn geheel is afbetaald. 
De risico’s voor de deelnemers zijn sterk verlaagd.

Het belangrijkste aandachtspunt in deze Programmabegroting is de aanpassing van 
Prolander aan wat de opdrachtgevers de komende jaren van Prolander gaan vragen. 
Het jaar 2015 was vanaf 1 maart een startjaar waarbij de winkel open was, veel prakti-
sche zaken moesten worden ingeregeld en de bedrijfssystemen werden gebouwd om 
per 1 januari 2016 op eigen benen te staan. Het jaar 2016 staat grotendeels in het teken 
van ingebruikneming van de nieuwe bedrijfssystemen alsmede aandacht voor kennis-
management en kwaliteitsborging wat bij het relatief kleine Prolander iets anders vraagt 
dan bij het grote voormalige DLG.
Het jaar 2017 is het eerste jaar dat Prolander zich volledig kan richten op haar opdracht 
om in 2027 het Nationaal Natuurnetwerk NNN (voorheen Ecologische Hoofdstructuur 
EHS) te realiseren. De veronderstelling is dat dit een aanzienlijke inspanning van 
Prolander gaat vergen omdat de taak van kleur begint te veranderen:
• het ‘laaghangend fruit’ is echt op; de complexe dossier liggen vóór ons;
• de projecten kenmerken zich door toenemende complexiteit (meer belangen 

meenemen en bijbehorende middelen);
• in zeer veel projecten speelt de PAS-problematiek waarbij de uitvoering dwingend is 

in de tijd en inhoudelijke aspecten lang niet altijd reeds zijn gestabiliseerd (onderzoek-
agenda herstelmaatregelen);

• het tempo moet omhoog ten opzichte van de periode t/m 2016.

Dit betekent dat Prolander in 2017 inzet op een transitie van een proces- naar een project-
oriëntatie. Meer concreet betekent dit focus op:
• resultaatgerichtheid en doorontwikkelen projectmanagement;
• kostenbeheersing en risicobeheersing;
• politieke sensitiviteit en
• vaardigheid in vinden van creatieve oplossingen en aantakken van nieuwe werkvelden 

bij de uitvoering van de opgave.
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Deze aanpassing van de manier waarop Prolander haar opdracht benadert, wordt nader 
uitgewerkt in Hoofdstuk 2 van deze Programmabegroting en zal door Prolander worden 
neergelegd in een organisatie-ontwikkelplan. 
 
Zoals bovenstaand aangegeven nog enige verduidelijking aangaande de reikwijdte 
van deze Programmabegroting versus de (financiële) aansturing van de projecten die 
Prolander uitvoert voor de beide provincies.
In termen van aansturing van het ‘bedrijf’ Prolander hebben beide provincies twee rollen, 
namelijk de rol als:
• Eigenaar die gaat over de bedrijfsvoering van Prolander. Dit is juridisch verankerd in de 

regelingstekst van de GR en beschreven in het bedrijfsplan van Prolander;
• Dienstverlener/gastheer waarbij de provincies de huisvesting verzorgen voor 

Prolander, inclusief de zogenaamde PIOFACH-taken. Voor deze diensten van de 
provincies aan Prolander zijn afzonderlijke dienstverleningsovereenkomsten gesloten. 
Prolander voert haar taken uit vanuit twee vestigingsplaatsen Assen en Groningen, 
waarbij Assen de hoofdvestiging is en Groningen de nevenvestiging.

De derde rol van de provincies richting Prolander is die van Opdrachtgever die gaat 
over de te behalen resultaten en inzet van geld en medewerkers in de projecten. Omdat 
de provincies in deze rol bepalen wat Prolander doet, toch een aantal opmerkingen 
over deze rol ondanks het feit dat de onderliggende begroting niet over deze rol gaat. 
Provinciaal opdrachtgever-schap krijgt inhoud via de jaarlijkse Provinciale Prestatie-
Overeenkomsten (PPO’s). Jaarlijks sluit Prolander met de beide provincies PPO’s met 
afspraken op het gebied van inrichting, grondverwerving en subsidieregelingen:
• Vastleggen van de te leveren prestaties;
• Toewijzen van de financiële middelen voor de verschillende opdrachten binnen de 

toegekende verplichtingen/begrotingen;
• Toewijzen van de inzet van de medewerkers (in mensuren) voor de verschillende 

opdrachten.

Voor het jaar 2017 zijn nog geen PPO’s gesloten; dat proces start rond de zomer van 2016. 
Om toch een indruk te geven van de omvang van een PPO onderstaand de kerngegevens 
over het jaar 2016:
• Provincie Drenthe:

 - Investeringen: circa € 49 miljoen (Provincie Drenthe € 27,5 miljoen en externe 
 financiers € 21,5 miljoen)

 - Ureninzet: circa 50.000 uren.
• Provincie Groningen:

 - Investeringen: circa € 24,5 miljoen (Provincie Groningen: € 11,4 miljoen en externe 
financiers € 13,1 miljoen)

 - Ureninzet: circa 29.000 uren.

Prolander rapporteert in dit kader maandelijks met een financiële verantwoording naar 
beide provincies. Drie keer per jaar wordt inhoudelijk (en financieel) verantwoording 
afgelegd: de PPO-Verantwoording kortweg PPOV. Alle (financiële) middelen die nodig 
zijn om uitvoering te kunnen geven aan de PPO’s maken geen onderdeel uit van deze 
Programmabegroting. Maar omdat de PPO’s voor 100% het werk bepalen wat Prolander 
doet, zijn de PPO’s niet los te zien van het ‘bedrijf’ Prolander. De middelen om de PPO’s 
uit te kunnen voeren, zijn afkomstig van de beide provincies en externe financiers en 
worden door de provincies via voorschotten aan Prolander verstrekt. Maandelijks infor-
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meert Prolander de beide provincies hierover door middel van een financiële verantwoor-
ding, hierdoor kan tijdig worden bijgestuurd indien nodig.

1.2 Bepalingen met betrekking tot de begrotingscyclus

In het financiële reglement van Prolander zijn nadere voorschriften voor de procedure 
voor het opstellen en vaststellen van de (ontwerp) begroting opgenomen.
• Prolander biedt uiterlijk 15 april een ontwerpbegroting inclusief de algemeen finan-

ciële en beleidsmatige kaders aan bij de Provinciale Staten van de deelnemers.
• Provinciale Staten kunnen binnen acht weken na ontvangst van de ontwerpbegroting 

bij Prolander schriftelijk zienswijze, eventueel voorzien van een schriftelijke reactie 
daarop, bij de ontwerpbegroting zoals die aan het Bestuur van Prolander wordt aange-
boden.

• Het Bestuur van Prolander stelt vervolgens uiterlijk 15 juli van het jaar, voorafgaande 
aan het jaar waarvoor de begroting dient, de begroting vast.

• Twee weken nadat deze is vastgesteld, doch uiterlijk 1 augustus van het jaar vooraf-
gaande aan het jaar waarvoor de begroting dient, zendt het Bestuur de begroting aan 
de deelnemers en de minister van Binnenlandse Zaken.

1.3 Functie van de ontwerpbegroting

Op basis van het Financiële reglement heeft het Bestuur kaders gesteld voor het 
 financiële beleid en het financiële beheer alsmede de kaders voor de inrichting van de 
financiële organisatie. Met het Controle protocol heeft het Bestuur de regels vastgesteld 
voor de controle op het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie.

De begroting betreft het vaststellen en toedelen van beschikbare gelden en vormt het 
kader waarbinnen de directie van Prolander bevoegd is tot het doen van uitgaven en 
verplichtingen.
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Fotografie: H. Hut
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2 Programmabegroting

2.1 Wat willen we bereiken?

2.1.1 Missie en Visie
Prolander is de uitvoeringsorganisatie voor de provincies Drenthe en Groningen op het 
gebied van plattelands- en gebieds-ontwikkeling. Onze kernactiviteit is het vertalen van 
provinciaal beleid in concrete gebiedsprojecten. In elk project zoeken we naar  praktische 
oplossingen die passen bij de bestuurlijke wensen, de ruimtelijke ambities en de eigen-
schappen van het gebied. Dit doen wij in samenwerking met alle betrokkenen in het 
gebied.

Deze ambities geven we op de volgende manieren vorm.

1. Verbinden van partijen en geldstromen
Bij de inrichting van gebieden spelen vele partijen een rol, elk met hun eigen belangen. 
Prolander is de spil tussen deze partijen en ziet er op toe dat alle belangen worden 
meegenomen in het proces. Daarnaast zijn we financieringsadviseur en subsidie-
verstrekker. We hebben een loketfunctie voor gebiedsgerichte regelingen en zijn bij 
uitstek bekend met geldstromen en subsidiemogelijkheden.

2. Grond voor gebiedsontwikkeling
We zijn het grondbedrijf van Drenthe en Groningen in het landelijk gebied. We onder-
zoeken of de doelstelling ter plekke kan worden gerealiseerd door de zittende eigenaar, 
maar wanneer dat niet lukt, ruilen of verwerven we de grond voor de marktprijs, richten 
die grond opnieuw in op basis van provinciaal beleid, adviseren over het beheer ervan 
en dragen het gebied vervolgens over aan gebied-beherende instanties en individuele 
agrariërs. Aangekochte gronden zetten we ook in als ruilgrond opdat agrariërs hun 
bedrijf elders kunnen voortzetten.

3. Integraal ruimtelijk ontwerp en de uitvoering
Het ruimtelijk ontwerp speelt een essentiële rol in gebiedsontwikkeling en ruimte-
lijke planvorming. De ruimtelijk ontwerpers van Prolander werken aan het Drentse en 
Groningse landschap waar alle generaties goed kunnen werken, wonen en recreëren. 
Onze uitvoeringsdeskundigen vertalen de plannen in uitvoerings-contracten, zodat de 
aannemer deze in het veld uit kan voeren.

2.1.2 Wensen opdrachtgevers
Prolander is door de provincies Drenthe en Groningen met name opgericht om de 
 provinciale ambitie te realiseren dat het nationaal natuurnetwerk (NNN), (voorheen 
Ecologische Hoofdstructuur EHS) in 2027 zal zijn gerealiseerd. Daarbij wordt Prolander 
steeds meer gevraagd om overige provinciale doelstellingen op het gebied van 
landbouw, water en vrije tijds-economie te incorporeren in deze opgave. Op deze wijze 
draagt Prolander bij aan een integrale versterking van het landelijk gebied. Prolander 
voert voor de provincies Drenthe en Groningen het bijbehorende werk uit met 76,1 fte 
(Commissie Jansen-2).
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Gericht op de begroting van 2017 lijkt 2027 ver weg, maar de realisatie verloopt veelal 
langs integrale gebiedsprocessen die jaren vergen voor de voorbereiding en ook jaren 
voor de uitvoering. Aldus is het zaak de ambitie al naar het heden te halen om te bezien 
wat anno 2017 nodig is om straks in 2027 succesvol te kunnen zijn. Wat dan opvalt, is dat 
Prolander in de periode 2017-2027 voor een forse taak staat. Daar liggen verschillende 
oorzaken onder:
• in de voorgaande jaren is het zogenaamde ‘laaghangende fruit’ reeds geoogst. 

De gemakkelijke situaties zijn gerealiseerd. Tegelijkertijd moet het uitvoeringstempo 
(hectare/jaar) omhoog;

• de complexiteit van de projecten neemt toe doordat steeds vaker belangen en 
 financiële middelen moeten worden gecombineerd om tot uitvoerbare projecten te 
kunnen komen. Vaak zijn dan subsidies aan stringente voorwaarden gebonden, zowel 
voor inhoudelijke aspecten als in de toegestane doorlooptijd;

• in zeer veel situaties heeft/krijgt Prolander te maken met de PAS-uitvoering. Deze 
is dwingend in de tijd en tegelijkertijd inhoudelijk nog niet altijd stabiel (onderzoek-
agenda herstelmaatregelen).

De aldus veranderende inkleuring van de NNN-ambities van de provincies betekent dat 
Prolander zich moet aanpassen om klaar te zijn voor de opdrachten van morgen.

2.2 Wat gaan we daarvoor doen?

In de vorige paragraaf zijn de missie en visie van Prolander en de wensen van onze 
opdrachtgevers benoemd op een hoger abstractieniveau. In deze paragraaf wordt de 
ontwikkelopgave van Prolander beschreven: wat gaan we doen om bij het geschetste 
eindbeeld te komen en wat zijn dan de acties in 2017.

Organisatie-ontwikkelingsplan
Door Prolander wordt in het jaar 2016 een organisatie-ontwikkelingsplan opgesteld. 
De wensen van de opdrachtgevers zijn daarvoor het vertrekpunt. Bij de eerste contouren 
van dit plan komen de volgende thema’s aan bod:

Resultaatgerichtheid en projectmanagement
De aanpak van Prolander en haar voorganger in de afgelopen jaren was een gericht-
heid op het proces. Via (complexe) gebiedsprocessen werden de doelen bereikt. Wat de 
komende tijd nodig is, is een verschuiving naar gerichtheid op het resultaat. Het blijft 
veelal noodzakelijk via gebiedsprocessen de resultaten te halen, maar focus op resultaat 
brengt een andere ‘sense of urgency’ wat kan leiden tot andere keuzes c.q. tot sneller 
escaleren richting opdrachtgever. Dit spel zal scherper moeten worden gespeeld.
Prolander is en blijft een echte projectorganisatie met bijbehorende matrixsturing. De 
verdere professionalisering van projectmanagement inclusief de relatie opdrachtgever 
Provincies – opdrachtnemer Prolander zijn belangrijke ontwikkelthema’s waarmee we in 
2016 een start maken en wat zeker in 2017 wordt voortgezet. Bij projectmanagement zal 
het thema risicobeheersing een prominente rol krijgen waar we actief op sturen.

Kostenbeheersing
De beschikbare Prolander-uren zijn niet zonder grenzen. Met de finish (op enige afstand) 
in zicht, is toenemende scherpte nodig in de zin van goed weten wat de opdrachtgever 
wil en die behoefte zo goed mogelijk invullen. De invoer van nieuwe bedrijfssystemen die 
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nodig waren per 01-01-2016 (per die datum gingen de oude DLG-systemen bij de RVO uit 
de lucht) vraagt van Prolander een herijking van de werkprocessen. In 2016 is gestart met 
deze herijking en vastlegging van de werkprocessen voor de verschillende werkvelden 
binnen Prolander in een heldere Administratieve Organisatie (AO) met bijbehorende 
formats. Dit proces zal doorlopen in 2017. We ontwikkelen die volgens het principe van 
operational excellence: realiseren tegen minimale kosten (effectief en efficiënt). Voor 
een op inhoud georiënteerde dienst als Prolander betekent dat een verschuiving naar de 
financiële component en ontwikkelen van gevoel bij de beschikbare uren en de kosten 
daarvan (kostenbewustzijn richting de eigen arbeid). Vanzelfsprekend is het hebben van 
adequate AO’s en formats niet alleen ondersteunend voor de werkprocessen maar tevens 
de garantie dat transparant, eenduidig en rechtmatig wordt gewerkt en gearchiveerd 
zodat eventuele accountantscontroles met vertrouwen kunnen worden tegemoetgezien.

Bestuurlijke sensitiviteit
Ook al is Prolander een uitvoeringsorganisatie op afstand, ze staat veel dichter bij de 
politiek dan de medewerkers voorheen bij DLG gewend waren. Dit vraagt een goed 
inzicht in en begrip van de provinciale verhoudingen en de bestuurlijke afwegingen. 
Het is belangrijk om de verbinding met de provinciale organisatie en de bestuurlijke 
sensitiviteit te versterken. Om dit aspect op het gewenst niveau te krijgen, zullen 
maatwerk opleidingen worden gefaciliteerd.

Nieuwe samenwerking in het gebied
Geredeneerd vanuit de taakstelling 2027 is het nodig nieuwe vormen van gebieds-
processen en gebiedscoalities te ontwikkelen (‘gebiedsontwikkeling 3.0’). Op de ‘gewone 
manier’ gaat het niet meer of gaat het te langzaam, dus dan zal een nieuwe manier 
moeten worden gevonden om de gebiedsdoelen te realiseren. Ook kan gedacht worden 
aan innovatieve contractvormen met derden waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt 
van de expertise in de markt. Hierbij worden derde partijen ook uitgedaagd om bij te 
dragen aan innovatie. Hiervoor is van belang dat de vakkennis van de medewerkers state 
of the art is.

Identiteit
De provincies hebben er expliciet voor gekozen om voor Prolander de bijzondere inter-
mediaire positie te handhaven die DLG in gebiedsprocessen en -projecten had. Het is 
voor Prolander de uitdaging om méér te zijn en te worden dan een klein DLG. DLG was 
een grote organisatie (circa 1.000 fte), met veel specialisaties en met een grote centrale 
ondersteunende eenheid (circa 200 fte). Prolander is een relatief kleine organisatie 
(76,1 fte) waarin veel meer flexibiliteit en zelfredzaamheid van medewerkers wordt 
gevraagd. Daar zal de komende jaren op worden ingezet. Flexibele inzet van medewer-
kers is hierbij essentieel; de grenzen tussen teams en provincies zijn en blijven onderge-
schikt aan de adequate inzet van medewerkers in de projecten.
Prolander werkt met een vaste formatie en een flexibele schil van tijdelijke functies en/of 
inhuur. Hierbij zijn continuïteit van werk en behoud van expertise leidende principes in de 
keuze vast versus tijdelijke functies. Uitgangspunt is dat vast werk in beginsel door vaste 
medewerkers wordt vervuld. Enige mate van flexibiliteit in de formatie is wel wenselijk, 
aangezien de werklast van Prolander per jaar kan wisselen en er vanwege kwetsbaarheid 
op bepaalde solofuncties ruimte moet zijn voor vervanging. In de loonsom wordt 5 tot 
10% van de loonsom gereserveerd voor flexibele inzet en/of inhuur. Hiermee verwachten 
we aan de vragen van de opdrachtgevers te kunnen voldoen.
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Digitaal werken
Prolander is een professionele organisatie waarbij medewerkers goed worden onder-
steund. Een deel van de ondersteuning bestaat uit de mogelijkheid zoveel mogelijk 
digitaal te werken. Voor ons betekent digitaal werken het beschikken over en delen 
van digitale gegevens en documenten in alle stappen van het werkproces, waar je ook 
bent (op kantoor, in het veld of thuiswerken). Vanaf 1 januari 2016 werkt Prolander met 
nieuwe en deels eigen ICT-systemen. Deze systemen zorgen er voor dat de bedrijfs-
processen digitaal worden ondersteund. Voor de document-stroom geldt echter dat die 
nog geheel analoog verloopt. Hierbij is het streven om vanaf 1 januari 2017 zo veel als 
mogelijk digitaal te werken. De implementatie van een in 2016 te selecteren Document 
ManagementSysteem (DMS) zal in 2017 gestalte krijgen.

2.3 Wat mag het kosten?

In de onderstaande tabel zijn de baten en lasten voor de komende jaren geraamd.

In hoofdstuk 4 wordt een toelichting gegeven over de lasten en baten.
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3 Kaders begroting 2017-2020

3.1 Uitgangspunten

Leidend voor het opstellen van de begroting 2017 en de meerjarenbegroting zijn de 
uitgangspunten die in de kadernota voor de begroting 2017 zijn genoemd. Deze kader-
nota is door het bestuur vastgesteld bij de oprichtingsvergadering van het bestuur van 
Prolander. In deze kadernota zijn de volgende uitgangspunten benoemd:

Indexatie:
• De stijging van de personeelslasten vloeit voort uit de cao-ontwikkelingen. De huidige 

cao heeft een looptijd  tot 1-1-2016. De loonstijgingen die gelden in 2017 zijn dus nog 
niet bekend. Als uitgangspunt voor de lonen gaan wij voorlopig uit van een verwachte 
jaarlijkse inflatie percentage van 2% (t.o.v. 2016). In aanvulling op de kadernota wordt 
hierbij opgemerkt dat wanneer het percentage van loonstijging als gevolg van de 
cao-ontwikkelingen meer/minder dan 2% zal zijn dit naar verhouding wordt aangepast 
op de deelnemersbijdrage.

• Voor de indexatie willen wij de volgende uitgangspunten opnemen:
 - Dienstverlening welke is gebaseerd op lonen zal jaarlijks worden geïndexeerd met 2%.
 - Dienstverlening voor de huisvesting en automatisering wordt 4 jaar lang niet 

geïndexeerd. 
 - Voor de overige kosten wordt geen indexatie voorgesteld.

Inkomsten:
• De deelnemersbijdrage wordt verhoogd met een jaarlijkse indexatie van 1,6% (t.o.v. 

2016). Deze verhoging komt als volgt tot stand: 80% van de personele kosten wordt 
verhoogd met 2% en over de overige 20% vindt geen indexatie plaats. Ten opzichte 
van het bedrijfsplan is hier sprake van een wijziging. In het bedrijfsplan is de verhoging 
van de deelnemersbijdrage gebaseerd op de accressen van het provinciefonds. Bij de 
kadernota is voorgesteld om de verhoging van de deelnemersbijdrage te baseren op 
basis van de veronderstelde ontwikkeling van de personele- en overige kosten.

• Er worden nog geen opbrengsten (en daarmee samenhangende kosten) geraamd 
als gevolg van werken voor derden. Indien zich dat wel gaat voordoen worden deze 
werken voor derden uitgevoerd tegen de bijbehorende kostprijs.

Personele kosten:
• Salarisbedragen worden normatief begroot tegen een percentage van 100% (dit in 

tegenstelling tot de kadernota) van de geldende normbedragen per salarisschaal (zie 
paragraaf 3.2).

• Voor overige personele kosten wordt een bedrag begroot van 7% van de totale 
loonsom. Onder andere opleidingskosten (2%), reiskosten en dienstkleding maken 
onderdeel uit van deze kosten. In de voorliggende begroting stellen wij hierop echter 
wel de volgende wijziging voor:
 - de post overige personele kosten verlagen met 2% en in plaats hiervan € 100.000 

per jaar ramen voor de kantoorkosten. Door deze aanpassing worden de kosten 
onder het juiste product gecategoriseerd (zie hiervoor Hoofdstuk 4);

 - Voor het jaar 2017 incidenteel een 1% verhoging van het opleidingsbudget (3% i.p.v. 2%).
 - Vanaf het jaar 2016 is een efficiencytaakstelling van 5% verwerkt. 
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Investeringen:
• De verrichte (ICT) investeringen worden afgeschreven in 4 jaar en hierbij wordt een renteper-

centage van 0% gehanteerd.

BTW:
• Prolander treedt bij haar dienstverlening op als BTW belaste ondernemer. De  begroting is 

daarom ook exclusief BTW opgesteld. De diensten die worden geleverd aan de deelnemers 
worden belast met 21% BTW. De BTW die derden bij Prolander in rekening brengen worden 
door Prolander verhaald bij de Belastingdienst. De provincies Groningen en Drenthe compen-
seren de BTW die bij hen in rekening is gebracht bij het innen van de deelnemersbijdrage.

Overig:
• Voor onvoorzien is een stelpost opgenomen van € 50.000 per jaar.

3.2 Voorgestelde wijziging kadernota

Normbedragen 2015
In het bedrijfsplan zijn de normbedragen per salarisschaal over het jaar 2015 (inclusief indexatie) 
het uitgangspunt geweest voor de berekening van de loonkosten van de toekomstige jaren. We 
hebben geconstateerd dat in het normbedrag over het jaar 2015 een incidentele component was 
opgenomen in verband met de toenmalige intrede van het Individueel Keuze Budget. Door deze 
intrede was het normbedrag van het jaar 2015 eenmalig verhoogd in verband met een extra 
vakantiegeld-uitkering (7 maanden) wat onderdeel uitmaakte van dit normbedrag. Hierdoor is 
in het jaar 2015 voor de berekening van de loonkosten gewerkt met te hoge normbedragen. In 
de voorliggende begroting baseren wij ons op de door de provincie Drenthe verstrekte normbe-
dragen over het jaar 2016 en passen wij een indexatie van 2% toe voor de jaren daarna.

Normbedragen 2017 (op basis van 100% in plaats van 97%)
In de kadernota staat onder het item personele kosten (1ste bullit) dat de salaris bedragen 
normatief worden begroot tegen een percentage van 97% van de geldende norm bedragen. 
In de voorliggende begroting is de systematiek van 97% echter verruild voor begroten tegen 
100% omdat blijkt dat januari 2016 feitelijk circa 99% wordt  uitbetaald van het maximum van de 
functieschaal. Daarnaast is het afgelopen jaar  geconstateerd dat het aannemen van personeel 
(voor de invulling van de vacatureruimte) veelal plaatsvindt tegen het maximum van de betref-
fende functieschaal.

3.3 Lening

In het Bedrijfsplan is opgenomen dat Prolander voor een bedrag van circa € 1 miljoen een lening 
heeft bij de Provincie Drenthe. Met deze lening konden de diverse opstartkosten van Prolander 
worden gefinancierd. Hierbij is de afspraak gemaakt dat Prolander deze lening in maximaal 3,3 
jaar zal terugbetalen. Op basis van de financiële resultaten over het jaar 2015 heeft Prolander 
deze lening eind 2015 al volledig afgelost.

Naast de bovenstaande lening heeft Prolander ook een lening bij Provincie Drenthe waarmee 
de investeringskosten van Prolander zijn gefinancierd. Deze lening heeft een looptijd van 4 jaar. 
De jaarlijkse afschrijvingslasten worden gebruikt om de aflossing op de lening te kunnen doen. 
Voor deze lening wordt geen rente in rekening gebracht door Provincie Drenthe.
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Fotografie: A. Henckel
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4 Financiële begroting 2017-2020

4.1 Financiële meerjarenbegroting

De lasten en baten voor de jaren 2016 t/m 2020 zijn in het onderstaande overzicht 
weergegeven.

4.2 Toelichting verschillen begroting 2016 en 2017 op hoofdonderdelen 
(producten)

De begroting 2017 wijkt niet substantieel af van de begroting 2016. Er zijn wel enkele 
verschillen; die worden hieronder per onderdeel toegelicht. 

4.2.1 Personele kosten. (product)
De begrote kosten in 2017 zijn ten opzichte van de begroting 2016 per saldo € 174.132 
hoger. Dit wordt veroorzaakt door:

Sub 1.1. Loonkosten volgens formatieoverzicht (verschil € 53.618). (Structureel (S))
In de berekening van de loonkosten is rekening gehouden met de toevoeging van de 
formatie van de directeur (0,5 fte schaal 15). Deze kosten waren bij het bedrijfsplan 
opgenomen onder de post 1.3. uitbesteden overheadtaken. Hierdoor zijn de loonkosten 
op dit onderdeel gestegen met € 61.675.
In de berekening van de loonkosten is rekening gehouden dat we de normbedragen 
begroten tegen 100% in plaats van 97%. Hierdoor stijgen de loonkosten met € 170.802.
In het bedrijfsplan zijn de normbedragen over het jaar 2015 het uitgangspunt geweest. 
Echter in dit normbedrag zat een incidentele component opgenomen, waardoor de 
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normbedragen voor de toekomstige jaren een te hoog uitgangspunt hebben gekregen. 
Voor de berekening van de loonkosten 2017 en verdere jaren is het normbedrag van 2016 
als uitgangspunt genomen met daarbij een indexatie van 2%. Hierdoor zijn de loonkosten 
gedaald met € 178.859.

Sub 1.2 Toelagen (verschil € 62.500). (S)
Prolander heeft te maken met het feit dat de medewerkers die zijn overgegaan van 
Dienst Landelijk Gebied naar de Provincie Drenthe veelal diverse toelagen ontvangen 
bovenop het salaris. Deze rechten zijn overgegaan naar de nieuwe werkgever Prolander 
(voldongen feit). Op jaarbasis bedragen de toelagen in totaal circa € 62.500.

Sub 1.3. Taakstelling (verschil - € 2.681) (S)
Dit verschil wordt veroorzaakt doordat de taakstelling 5% over de loonkosten bedraagt. 
Aangezien de loonkosten toenemen zal het bedrag van de taakstelling ook minimaal 
toenemen. In de situatie dat Prolander het weerstandsvermogen fundamenteel heeft 
gevuld wordt de taakstelling in het kader van de opdrachtenportefeuille opnieuw 
bekeken. 

Sub 1.4. Uitbestede overheadtaken (verschil - € 76.542). (S)
Dit verschil wordt (hoofzakelijk) veroorzaakt door het feit dat de begrote loonkosten van 
de directeur onderdeel uit maken van de loonkosten welke nu zijn opgenomen onder 1.1.

Sub 1.5. Overige bijkomende personele kosten (verschil - € 37.764). (S/I (Incidenteel))
De post overige bijkomen personele kosten is met circa 2% verlaagd. Deze kosten zijn 
opgenomen onder de kantoorkosten (2.6). Hierdoor dalen de kosten met € 94.698.
In deze berekening worden de opleidingskosten verhoogd van 2% naar 3%. Dit is 1% 
meer dan bij het bedrijfsplan. Dit aanvullende budget is het komende jaar extra benodigd 
in verband met een veranderende organisatie waarin de medewerkers aanvullende 
 opleidingen zullen moeten krijgen om hierin voldoende in mee te kunnen bewegen. 
Hierdoor stijgen de kosten met € 56.934.

Sub 1.6. Organisatie Ontwikkeling (verschil € 175.000) (I)
Dit verschil wordt veroorzaakt door het feit dat een budget noodzakelijk is om in te 
kunnen zetten voor organisatie ontwikkeling (zie paragraaf 2.2). Met dit budget pleegt 
Prolander een verdere inzet op het gebied van de diverse werkprocessen, projectmatig 
werken en digitalisering. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de bedrijfscultuur en 
bedrijfsidentiteit.

4.2.2 Materiele kosten. (product)
De begrote kosten in 2017 zijn ten opzichte van de begroting 2016 per saldo € 208.800 
hoger. Dit wordt veroorzaakt door:

Sub 2.1. Huisvesting (verschil - € 28.700). (S)
In de dienstverleningsverleningsovereenkomst is nu rekening gehouden met een totaal 
van 72 werkplekken vermenigvuldigd met € 7.000. Bij de berekening in het bedrijfsplan is 
rekening gehouden met het aantal van 76,1 fte’s vermenigvuldigd met € 7.000. Hierdoor 
zijn de huisvestingskosten verlaagd met € 28.700.
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Sub 2.2. Automatisering (verschil € 67.500). (S)
Bij de automatiseringskosten is er rekening mee gehouden dat Prolander vanaf het jaar 
2017 de beschikking zal hebben over 95 accounts. In de Dienstverleningsovereenkomst 
is de afspraak gemaakt dat Prolander per account een bijdrage betaalt voor de 
automatiserings kosten. Ten opzichte van het bedrijfsplan is hier sprake van een toename 
met 15 accounts. Dit aantal van 95 accounts is gebaseerd op de werkelijke situatie op dit 
moment.

Sub 2.4. Kapitaallasten op investeringen (verschil € 50.000). (S)
Bij de afschrijvingslasten is rekening gehouden met een aanvullende investering in 2016 
van € 0,2 miljoen die over een periode van 4 jaar wordt afgeschreven. In het bedrijfs-
plan was deze aanvullende investering al wel opgenomen. Door deze aanvullende 
 investeringen nemen de afschrijvingslasten in het jaar 2017 wel toe ten opzichte van het 
jaar 2016.

Sub 2.5. Externe deskundigen (verschil € 20.000). (S)
Ten opzichte van het Bedrijfsplan worden deze kosten € 20.000 hoger begroot. Naast 
de opdrachtgunning aan de accountant Ernst & Young zijn er ook kosten geraamd 
voor juridische ondersteuning. Deze ondersteuning zal onder andere op de volgende 
deel gebieden ingezet worden; BTW, Vennootschapsbelasting en aanbestedingen.

Sub 2.6. Kantoorkosten (verschil € 100.000). (S)
Ten opzichte van het bedrijfsplan zijn de kantoorkosten nu geraamd onder het product 
‘materiele kosten’. De volgende kosten worden hieruit betaald: print/kopieerkosten, 
drukwerk, bankkosten, verzekeringen en abonnementen.

4.2.3 Ontvangsten deelnemers. (S)
De begrote bijdragen in 2017 zijn ten opzichte van de begroting 2016 per saldo 
€ 127.109 hoger. Dit wordt veroorzaakt doordat de bijdragen van de deelnemers worden 
geïndexeerd met 1,6%. 
Per deelnemer is het verschil:
Provincie Drenthe: € 86.369
Provincie Groningen: € 40.740

4.3 Toelichting op de begroting 2017 en de meerjarenbegroting

1.1 Loonkosten van de formatie
De omvang van de formatie van Prolander bedraagt 76,6 fte (inclusief. 0,5 fte directeur). 
In het Onderhandelingsakkoord Decentralisatie Natuur dat het Rijk en de Provincies 
op 20 september 2011 hebben afgesloten, is afgesproken dat Groningen 24,4 fte zal 
overnemen en Drenthe 51,7 fte. De beide provincies hebben vervolgens besloten om deze 
fte’s onder te brengen bij Prolander. Gezamenlijk is dat 76,1 fte welke is uitgebreid met 
0,5 fte voor de functie van de directeur.

In het bijgevoegde formatieoverzicht (bijlage 6.2) is de gehele formatie gespecificeerd 
per functie en bijbehorende salarisschaal. Voor de berekening van de salariskosten is 
uitgegaan van de normbedragen over het jaar 2016 welke de provincie Drenthe ook 
hanteert met daarbij een indexatie van 2%. 



21

De reden dat hier ook de systematiek van de normbedragen van de provincie Drenthe 
is gevolgd, is dat Prolander heeft gekozen om de volledige rechtspositie van provincie 
Drenthe te volgen, te weten de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 
(CAP) + lokale regelingen.
In de situatie dat als gevolg van de cao-ontwikkelingen de loonkosten met meer/minder 
dan 2% zullen stijgen, wordt dit gecorrigeerd op de deelnemersbijdrage.

1.2 Toelagen
De kosten voor de aan de medewerkers uitbetaalde vergoedingen voor diverse toelagen 
bedragen op jaarbasis circa € 62.500. Deze toelagen zijn al ontstaan vanuit het tijdperk 
Dienst Landelijk Gebied. Bij de overgang van de medewerkers naar Prolander toe zijn de 
oude rechten mee over gegaan. 

1.3. Taakstelling
De aanwezige formatie van Prolander is nodig om de opdrachten vanuit de Agenda 
Natuurlijk Platteland van de provincie Drenthe en het Programma Landelijk Gebied 
van de provincie Groningen uit te kunnen voeren. Bij het Bedrijfsplan is het besluit 
genomen om Prolander (tijdelijk) een efficiency taakstelling van 5% op te leggen om 
de lening voor de opstartkosten af te kunnen lossen en om het weerstandsvermogen 
op te kunnen bouwen. Dit heeft als effect gehad dat er in de jaren 2015 en 2016 minder 
formatie beschikbaar was voor het uitvoeren van de opdrachten vanuit de twee beleids-
programma’s. 
In 2015 en 2016 zijn zowel in Groningen als Drenthe een aantal projecten opgestart. 
Deze projecten komen in de jaren 2017 en verder in de ontwerp- en uitvoeringsfase. 
De ontwerp- en uitvoeringsfase van een project vraagt in de praktijk veel meer tijdsinzet 
dan wanneer het project in de opstartfase zit. 
Om deze projecten binnen de afgesproken tijdshorizon uit te kunnen voeren is het van 
belang dat we de opgelegde taakstelling jaarlijks goed blijven monitoren. In de situatie 
dat problemen (dreigen te) ontstaan bij de uitvoering van de opdrachten zullen wij 
hierover met voorstellen komen. Vooralsnog wordt de taakstelling voor de jaren 2017 t/m 
2020 (nog) gehandhaafd op 5%. 

Doordat Prolander in het jaar 2015 de lening voor de eenmalige kosten al volledig heeft 
afbetaald en er al een fundamentele storting in het weerstandsvermogen heeft plaats-
gevonden is in 2016 grotendeels al aan de voorwaarden van de taakstelling voldaan en 
zijn de risico’s van de deelnemers fors afgenomen. 

De taakstelling wordt gerealiseerd door het voorlopig niet (volledig) invullen van de 
volgende formatie:
• 1 fte medewerker beleid en uitvoering (grond) schaal 11;
• 1,8 fte medewerker beleidsuitvoering (gebiedsontwikkeling) schaal 10;
• 1 fte medewerker beleidsresultaten (gebiedsontwikkeling) schaal 11.
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1.4. Uitbestede overheadtaken
Prolander heeft voor de uitvoering van diverse ondersteunende taken een dienst-
verlenings overeenkomst opgesteld met één van de beide gastheren. Het gaat om de 
volgende taken en de daaraan gekoppelde jaarlijkse vergoeding.

1.5 Overige bijkomende personele kosten
Voor opleidingen en deskundigheidsbevordering is een regulier budget gereserveerd van 
2% van de totale loonsom. Door afbouw DLG en oprichting Prolander is er de afgelopen 
drie jaar weinig tot geen aandacht geweest voor opleiding en ontwikkeling. Hierdoor 
heeft Prolander te maken met een uitgestelde opleidingsbehoefte en noodzaak. Voor het 
jaar 2017 maakt Prolander 1% extra budget vrij om het aanwezige personeel de nodige 
opleidingen aan te kunnen bieden. Dit budget zal ook noodzakelijk zijn aangezien we te 
maken krijgen met een veranderende organisatie waarbij tevens is geconstateerd dat de 
afgelopen jaren weinig is geïnvesteerd in opleidingen.

Naast opleidingskosten is ook een budget opgenomen voor overige personele kosten, 
zoals vergoedingen voor gratificaties, verblijfskosten, reiskosten, overwerk en dergelijke. 
Dit is 3% van de loonsom.

1.6 Organisatie-ontwikkeling
Vanuit het aanwezige budget voor Organisatie-ontwikkeling wil Prolander de komende 
jaren de nadruk leggen op een transitie van een proces- naar een project-oriëntatie. 
Meer concreet betekent dit focus op:
• resultaatgerichtheid en doorontwikkelen projectmanagement;
• kostenbeheersing en risicobeheersing;
• politieke sensitiviteit en
• vaardigheid in vinden van creatieve oplossingen en aantakken van nieuwe werkvelden 

bij de uitvoering van de opgave.

2.1 Materiele kosten
Prolander heeft voor de huisvesting op de locaties Assen en Groningen een dienst-
verleningsovereenkomst afgesloten met de beide gastheren. Uitgaande van de werkelijke 
bezetting en mogelijkheden in de gebouwen is bepaald dat in het provinciehuis Drenthe 
47 werkplekken worden gehuurd. In het provinciehuis Groningen worden 25 werkplekken 
gehuurd.
Met de beide gastheren is een vast bedrag van € 7.000 per werkplek afgesproken. 
De volgende elementen vallen onder andere onder de vergoeding van € 7.000 per 
werkplek: kantoormeubilair, vergaderruimte, toiletten, pantry, huiskamer, lockers, 
servicedesk, schoonmaak, groenvoorziening, koffievoorziening en dienstfietsen.
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2.2 Automatisering
Prolander heeft voor de ICT een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met de 
provincie Drenthe. De vergoeding voor deze producten en diensten bedraagt € 4.500 
per account per jaar. Voor deze jaren gaan wij uit van 95 accounts. Het aantal van 
95 accounts is gebaseerd op basis van de werkelijke afname op dit moment en de 
 aanwezige prognose.
De dienstverlening heeft betrekking op de volgende ICT diensten:
• Virtuele Desktop omgeving (VDI)

 - Standaard Kantoorautomatisering
 - Expert applicaties
 - Financieel systeem Oracle EBS
 - Vastgoed Registratie en Informatie Systeem (P8)

• Digitale werkplek
 - Zero cliënt
 - Laptop
 - Tablet
 - Smartphone
 - Vaste telefoonnummers
 - Buitenlijnen
 - Netwerkinfrastructuur en beveiliging
 - Printen, scannen en kopiëren.

• GIS/Geo diensten.
• Informatie management.

2.3 Opslagkosten Archief
Prolander heeft de beschikking over een omvangrijk fysiek archief. Voor deze 
documenten wordt er aanvullende archiefruimte gehuurd. Deze huurkosten maken 
onderdeel uit van deze begrotingspost. Daarnaast worden er ook  koerierskosten 
gemaakt om fysieke archiefstukken te verplaatsen tussen de twee locaties. 

2.4. Kapitaallasten op investeringen
De kapitaallasten zijn berekend op basis van de totale investeringen die zijn gedaan. 
De uitgangspunten voor de berekening van de kapitaallasten zijn de volgende:
• Afschrijvingstermijn: 4 jaar lineair;
• Rentepercentage: 0%; (bij de bijbehorende lening wordt ook geen rente in rekening 

gebracht)
• 1ste afschrijving voor het eerst in het jaar volgend op dat de investering heeft plaats-

gevonden.
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Doordat de investeringen op het gebied van ICT en Vastgoed Registratiesysteem al 
hebben plaatsgevonden in het jaar 2015 worden deze investeringen in het jaar 2016 
voor de eerste keer afgeschreven, ondanks de feitelijke overdracht vanuit de provincie 
Drenthe d.d. 01-04-2016. 

In de berekening van de kapitaallasten is vooralsnog rekening gehouden met het feit dat 
in het jaar 2020 de reeds verrichte investeringen in het jaar 2015 zich weer volledig als 
nieuwe investering zullen voordoen. In de komende jaren zal nader onderzocht moeten 
worden of dit een realistisch beeld is.

2.5. Externe deskundigen
Voor de controle van de jaarrekening heeft Prolander de opdracht gegund aan Ernst & 
Young. De contractperiode bedraagt vooralsnog drie jaar met een jaarlijkse vergoeding 
van € 16.500.
Naast deze kosten worden er ook aanvullende kosten geraamd voor juridische 
onde rsteuning ter hoogte van € 33.500 voor ondersteuning voor onder andere 
 aanbestedingen, BTW en Vennootschapsbelasting.

2.6. Kantoorkosten
Voor de kantoorkosten is een bedrag geraamd van € 100.000. Deze kosten hebben 
betrekking op kantoorbenodigdheden, abonnementen, kosten betalingsverkeer, 
drukwerk, etc.

2.7. Onvoorzien
Voor onvoorzien is een stelpost opgenomen van € 50.000 per jaar.

3. Ontvangsten deelnemers
De deelnemersbijdrage van de provincies Drenthe en Groningen zijn verhoogd met 
een jaarlijkse indexatie van 1,6% (t.o.v. 2016). Deze verhoging komt als volgt tot stand: 
80% van de personele kosten zijn verhoogd met 2% en over de overige 20% vindt geen 
indexatie plaats.
Voor het jaar 2017 bedraagt de deelnemersbijdrage;
Provincie Drenthe: € 5.484.419
Provincie Groningen: € 2.586.990

Naast de deelnemersbijdragen zijn er nog geen opbrengsten (en daarmee samen-
hangende kosten) geraamd als gevolg van werken voor derden. 
Prolander heeft de mogelijkheid om in beperkte mate, en met instemming van beide 
colleges, vergelijkbare werkzaamheden uit te voeren voor andere overheidspartijen. 
Dit mag niet ten koste gaan van de realisatie van de beleidsopgave. In de situatie dat 
Prolander werken voor derden zal gaan uitvoeren, worden de werkelijk gemaakte uren 
vermenigvuldigd met het bijbehorende uurtarief. De uitkomst hiervan wordt vervolgens 
in rekening gebracht bij derden. Deze uurtarieven worden jaarlijks door het bestuur 
vastgesteld.
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4.4 Overhead

Door Prolander wordt een deel van de organisatie-ondersteunende functies (HRM, 
salaris administratie, ICT, KCC) ingekocht bij de provincie Drenthe; een ander deel 
(management, secretariaat) is in dienst van Prolander. 
De totale personele overhead bedraagt circa 18% van de totale formatie. Bij de oprichting 
van Prolander was het streven dat dit percentage maximaal 20% zou bedragen.

Naast personele overhead heeft Prolander ook te maken met materiële overhead. 
Ten opzichte van de totale lasten komt de materiële overhead uit op een percentage 
van 17%. De volgende kosten zijn aangemerkt als materiële overhead: 50% van de 
automatiserings kosten (de andere 50% valt onder personele overhead), huisvestings-
kosten en kapitaallasten.
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5 Paragrafen

5.1 Inleiding

In het Besluit Begroting en Verantwoording zijn 7 verplichte paragrafen opgenomen 
voor provincies, gemeenten en hun gemeenschappelijke regelingen. Deze zijn echter 
niet allemaal relevant voor Prolander. Om die reden zijn de paragrafen lokale heffingen, 
grondbeleid en verbonden partijen niet meegenomen.

5.2 Weerstandsvermogen en risicomanagement

In deze paragraaf wordt beschreven in welke mate de weerstandscapaciteit toereikend 
is om eventuele risico’s op te vangen. Hierbij willen wij benadrukken dat de risico’s in 
deze paragraaf alleen betrekking hebben op de bedrijfsvoeringsorganisatie Prolander. 
De aanwezige risico’s bij de uitvoering van de prestatieovereenkomsten maken hier geen 
onderdeel van uit. Over de risico’s die zich voordoen bij de uitvoering van de prestatie-
overeenkomst wordt drie keer per jaar gerapporteerd door middel van inhoudelijke 
verantwoordingen (PPOV’s), welke per provincie afzonderlijk worden opgemaakt.

Weerstandscapaciteit:
De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden om niet begrote 
kosten, die onverwachts en substantieel zijn, op te kunnen vangen. Als blijkt dat deze 
tegenvallers niet gedekt kunnen worden binnen de gehele begroting is de bedrijfs-
voerings organisatie aangewezen op een extra bijdrage van de provincies Groningen en 
Drenthe. 

Prolander rekent de algemene reserve tot het weerstandsvermogen.

Het weerstandsvermogen wordt opgebouwd door storting van positieve jaarrekening-
resultaten. Bij de aanvang van de Gemeenschappelijke Regeling hebben de deelnemers 
een kapitaalstorting gedaan van circa € 404.000. Deze kapitaalstorting heeft plaats-
gevonden vanuit het feit dat Prolander in het jaar 2015 nog geen Gemeenschappelijke 
Regeling maar een onderdeel was van de provincie Drenthe. In het jaar 2015 heeft 
Prolander echter wel een financieel overschot gerealiseerd welke vervolgens door 
de beide deelnemers als kapitaalstorting aan Prolander beschikbaar is gesteld. Deze 
kapitaalstorting kan tevens als weerstandsvermogen worden aangewend.

In de Gemeenschappelijke Regeling is in artikel 18 lid 1 en 2 namelijk het volgende 
opgenomen:
Lid 1: Indien enig jaar een batig saldo oplevert wordt dit saldo toegevoegd aan het 
weerstandsvermogen van de bedrijfsvoeringsorganisatie.
Lid 2: Het weerstandsvermogen mag maximaal 10% van de jaaromzet bedragen.
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Risico analyse:
Prolander heeft nu voor het begrotingsjaar 2017 de risico’s geïnventariseerd. De risico’s 
zijn:
1. Project Digitalisering: Vanuit het ‘tijdperk DLG’ is de laatste jaren weinig energie en 

geld gestoken om digitaal te kunnen werken. Prolander zal dan ook om een  effectieve 
en efficiënte organisatie te kunnen zijn hier dan ook veel in moeten investeren. 
Vooralsnog is hier een investeringsbudget voor aanwezig ter hoogte van € 350.000. 
Aangezien we nog aan de start van het project staan lopen we hierbij een risico. 
Inschatting risico: Op dit moment schatten wij dit risico in op € 350.000. Aangezien 
we aan de start van het project staan lopen de ramingen voor deze investering nogal 
uiteen. 
Inschatting kans 50%: De inschatting van deze kans is gebaseerd op de mogelijke 
uitloop van werkzaamheden na de implementatiefase.  
Dekking van het risico: Door een onttrekking uit de algemene reserve.

2. Inhuur externen: Door de krapte op de arbeidsmarkt is het moeilijk om bepaalde 
functies in te vullen. Hierdoor moet Prolander in de tussentijd externe inhuur gaan 
verrichten om de werkzaamheden voor de opdrachtgevers wel te kunnen verrichten. 
Het ligt natuurlijk voor de hand dat dit een duurdere vorm van arbeid is.  
Inschatting risico: Per vacature ca 30% hogere loonsom. Bedrag bij invulling 10 fte’s: 
€ 300.000. 
Inschatting kans 50%: Deze inschatting is gebaseerd op de ervaringen bij het 
openstellen van de vacatures in de jaren 2015/2016. Deze trend zal zich zoals het er nu 
uitziet ook in 2017 kunnen voordoen. 
Dekking van het risico: Door een onttrekking uit de algemene reserve.

3. VRIS: Het risico bestaat dat in het Vastgoed Registratie Systeem in het jaar 2017 
enkele functionele aanpassingen benodigd zijn. Het systeem VRIS is in het jaar 2016 
 opgeleverd. Vanuit de ervaringen welke in dit jaar zijn opgedaan zijn eventuele 
 aanpassingen noodzakelijk/gewenst. 
Inschatting risico: Het verrichten van eventuele functionele aanpassingen in het 
Vastgoed Registratie Systeem wordt geraamd op € 100.000. 
Inschatting kans 50%: Deze inschatting is gebaseerd op de mogelijke aanpassingen 
welke we bij een verdere optimalisatie zouden kunnen gebruiken. 
Dekking van het risico: door een onttrekking uit de algemene reserve.
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Overzicht risico’s en weerstandsvermogen: 

Uit deze analyse kunnen we constateren dat het weerstandsvermogen toereikend is 
om de aanwezige risico’s op te vangen wanneer deze zich tegelijk in één begrotingsjaar 
voordoen.

5.3 Financiering

Volgens de Wet FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden) is elke gemeenschappe-
lijke regeling verplicht om een financieringsparagraaf in haar begroting en jaar rekening 
op te nemen. Daarin worden de ontwikkelingen aangegeven met betrekking tot de 
kasgeldlimiet, de ontwikkelingen wat betreft de rente-risiconorm, de verwachte toe- 
of afname van geldleningen of uitzettingen en het verdere beleid ten aanzien van de 
treasury.

De treasuryfunctie bij Prolander richt zich op:
• Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele 

condities;
• Het beschermen van vermogen en resultaten tegen financiële risico’s zoals beleggings- 

en renterisico’s;
• Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren 

van de geldstromen en financiële posities en
• Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet FIDO respectie-

velijk de limieten en richtlijnen van dit statuut.

5.3.1 Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet geeft aan in welke mate in de financiering van investeringen mag 
worden voorzien in de vorm van kortlopende middelen. Volgens artikel 2 lid 1 van de 
Wet FIDO bedraagt de kasgeldlimiet van gemeenschappelijke regelingen 8,2% van de 
 primitieve begroting. Voor 2017 is dit € 656.000. Prolander voldoet hieraan op basis van 
deze begroting.
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5.3.2 Geldlening
De provincie Drenthe heeft in de aanloopfase diverse investeringen voorgefinancierd 
ter hoogte van een bedrag van circa € 2,5 miljoen. Hierbij is de afspraak gemaakt dat 
Prolander deze lening in vier gelijke termijnen vanaf het jaar 2016 zal terugbetalen aan de 
provincie Drenthe. Voor deze geldlening is Prolander geen rentevergoeding verschuldigd 
aan provincie Drenthe.

5.3.3 Renterisiconorm
De renterisiconorm schrijft voor hoeveel maximaal geleend mag worden voor een 
periode langer dan één jaar. De renterisiconorm bedraagt 20% van de vaste schuld 
(waarbij een drempelbedrag geld van € 2,5 miljoen). Volgens de begroting heeft 
Prolander in het jaar 2017 nog een uitstaande lening van circa € 1,8 miljoen bij de 
provincie Drenthe.

5.3.4 Drempelbedrag
Het drempelbedrag is een minimumbedrag dat gemiddeld buiten de schatkist mag 
worden gehouden. De hoogte van het drempelbedrag is gelijk aan 0,75% van het 
begrotings totaal indien het begrotingstotaal lager is dan € 500 miljoen. Vanuit de 
 begroting van Prolander zou het drempelbedrag voor 2017 0,75% van € 8 miljoen is 
€ 60.000 zijn geweest; het drempelbedrag kent echter een minimum van € 250.000.
Het drempelbedrag is het maximale bedrag dat Prolander over een heel kwartaal gezien 
gemiddeld op dagbasis buiten de schatkist mag hebben. Door omstandigheden kan 
het voorkomen dat Prolander gedurende het kwartaal op een of meerdere dagen het 
drempelbedrag overschrijdt. Deze overschrijding moet dan op andere dagen in datzelfde 
kwartaal gecompenseerd worden door onder het drempelbedrag te blijven. Verwacht 
wordt dat het drempelbedrag in 2017 niet wordt overschreden.

5.4 Bedrijfsvoering

Prolander is een robuuste, herkenbare en zelfstandig functionerende eenheid. Wij zijn 
met betrekking tot gebiedsontwikkeling een speler die binnen de opdrachten in staat 
is over grenzen heen te kijken. Het is een opdracht gestuurde en resultaatgerichte 
 organisatie en een betrouwbare partner voor de twee provinciale opdrachtgevers en 
samenleving. Prolander heeft kennis van het gebied waarin zij werkt en kent de wensen 
en belangen van de opdrachtgevers en de betrokken gebiedspartijen.

Organisatie en besturing
Prolander heeft een zodanige schaalgrootte dat ze in staat is om efficiënt en kwalitatief 
goed te werken. De organisatie speelt in op wensen van de opdrachtgevers en zoekt 
actief de samenwerking met de betrokken externe partijen. De organisatie is flexibel en 
wendbaar. Gerelateerd aan inhoud van de opdrachtenportefeuille zal de organisatie mee 
kunnen bewegen doordat naast een vaste kern een flexibele schil is gecreëerd. Ook na 
afronding van de natuuropgave (Agenda Bestuurlijk Platteland c.q. Programma Landelijk 
Gebied) blijven er taken voor Prolander: ruimtelijke ingrepen en maatschappelijke 
opgaven zullen blijven vragen om herstructurering van het landelijk gebied. 
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Het management van Prolander bestaat uit de directeur (0,8 fte), de teamleiders (2,9 fte) 
en de programmamanager (1 fte). De directeur (Mevr. mr. drs. E.M. van Everdingen) 
van Prolander is in opdracht van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling 
eind verantwoordelijk voor de organisatie. De directeur van Prolander is verantwoordelijk 
voor de aansturing van de organisatie volgens het principe van integraal management. 
Ook is de directeur verantwoordelijk voor de kwaliteit, tijdigheid en kosteneffectiviteit 
van de uitvoering van de taken van de organisatie. Zij is verder verantwoordelijk voor 
de realisatie van de missie en visie van de organisatie en draagt zorg voor strategie en 
organisatieontwikkeling, een daarbij passende organisatiecultuur en een robuuste, 
omgevingsbewuste en efficiënte uitvoering van de dienstverlening.

Organisatieontwikkeling
Voor het jaar 2017 geldt dat we ons blijven richten op de ontwikkeling van de  organisatie. 
Met name 2015 maar ook 2016 stonden in het teken van de overgang vanuit Dienst 
Landelijk Gebied naar de provincies en de oprichting en inrichting van Prolander. In het 
jaar 2015 konden wij nog gebruik maken van de ICT systemen vanuit het Rijk, waardoor 
de lopende werkprocessen zijn doorgang konden vinden. In de loop van 2015 zijn de 
nieuwe ICT systemen ingericht waarmee vanaf 1 januari 2016 Prolander de beschik-
king kreeg over een eigen financiële administratie en een vastgoed-registratiesysteem. 
Deze nieuwe ICT-systemen betekenen tevens de noodzaak en dus ook de kans om 
de  bijbehorende processen opnieuw af te stemmen op wat nodig is vanuit kwaliteits-
verbetering en efficiënt organiseren. Daarbij is het van belang dat deze werkprocessen 
worden vast gelegd in een Administratieve Organisatie met bijbehorende formats.

Prolander zet in 2017 in op verdere professionalisering van het projectmanagement, ook 
in relatie met de aansturing door de opdrachtgevers. Hierbinnen zal onder andere het 
thema risicomanagement een prominente rol krijgen.

Ondanks dat net als DLG ook Prolander een uitvoeringsorganisatie op afstand is, staan 
de medewerkers van Prolander veel dichter bij de provinciale politiek dan voorheen. 
Dit vraagt van de medewerkers van Prolander een goed inzicht in de provinciale 
 verhoudingen en bestuurlijke afwegingen. Het is van belang dat de medewerkers 
van Prolander worden ondersteund om dit aspect op het gewenste niveau te krijgen. 
Deze ondersteuning kan onder andere plaatsvinden door het aanbieden van maatwerk 
 opleidingen en/of workshops (bij voorbeeld vanuit provincie Drenthe).

Personeelsmanagement
Binnen Prolander wordt gewerkt met een matrixaansturing. Het management van 
Prolander is verantwoordelijk voor het creëren van een werkomgeving die leidt tot een 
efficiënte en slagvaardige uitvoering. Dit wordt o.a. gerealiseerd door:
• Een platte organisatie met twee formele leidinggevende lagen: de directeur en de 

teamleiders/ programmamanager;
• Bevoegdheden en verantwoordelijkheden liggen zo laag mogelijk in de organisatie, 

zoals dat past bij een moderne professionele uitvoeringsorganisatie.
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Doordat Prolander een professionele en resultaatgerichte organisatie wil zijn, is het van 
belang dat houding en gedrag van de medewerkers en de leidinggevende gericht is op:
• Het leveren van goede dienstverlening;
• Het juist behandelen van de klant;
• Het realiseren van de afgesproken resultaten;
• Het nakomen van afspraken en het elkaar hierop aanspreken;
• Het nemen van initiatieven en zelfstandig werken;
• Het inrichten van procedures en processen zodanig dat zij een efficiënte dienst-

verlening ondersteunen. Dienstverlening moet een basiscompetentie zijn van 
medewerkers die bij Prolander werken.

Bij Prolander is de grootste groep medewerkers tussen de 50 en 60 jaar oud en er is 
slechts een klein aantal medewerkers jonger dan 30 jaar. De grootste groep medewerkers 
heeft meer dan 30 dienstjaren. Het feit dat er sprake is van een grote groep medewerkers 
met relatief lange dienstverbanden, maakt dat Prolander beschikt over medewerkers met 
veel kennis en ervaring. Enerzijds is dit goed passend bij de opgaven waar de organisatie 
voor staat. Anderzijds maakt de relatief hoge gemiddelde leeftijd van de medewerkers de 
organisatie ook kwetsbaar omdat relatief veel medewerkers in de nabije toekomst zullen 
uitstromen. Dit maakt dat de bij deze medewerkers aanwezige ‘schat’ aan kennis en 
ervaring vóór hun uitstroom moet zijn herkend en overgedragen aan Prolander. 
Het aantal oudere werknemers neemt de komende jaren verder toe, terwijl de instroom 
van jongeren achterblijft. Voor de korte termijn en met het oog op de taakstelling is 
dit begrijpelijk, maar op de lange termijn kan dit schadelijk zijn voor de organisatie. 
We staan aan de vooravond van de zogeheten ‘war for talent’: de strijd om het aantrekken 
en vasthouden van gekwalificeerde werknemers in een schaarse markt. Om niet uit deze 
strijd te komen met minder potentieel, is het van belang om hier nu al op in te spelen. 
Dit kan door onder andere het inzetten van trainees. Trainees zijn jonge, talentvolle 
medewerkers die voor een organisatie aan de slag gaan en tegelijkertijd een intensief 
ontwikkelprogramma doorlopen. 

Prolander wil zich ook nadrukkelijk manifesteren als een Maatschappelijk Verantwoorde 
Organisatie. Wat betreft de bedrijfsvoeringsorganisatie wordt hier met de volgende 
acties invulling aan gegeven:
• Onze medewerkers maken optimaal gebruik van het Openbaar Vervoer;
• We dringen het papiergebruik in de organisatie terug door Digitalisering en aange-

paste werkprocessen;
• We zijn gehuisvest bij onze gastheren de provincies Groningen en Drenthe. In de 

provinciehuizen is veel aandacht voor milieuvriendelijk werken. Prolander lift hier 
volledig op mee;

• We faciliteren met onze ICT-omgeving de mogelijkheid tot thuiswerken. Dit leidt tot 
een vermindering van reisbewegingen;

• We houden ons als opdrachtnemer aan de duurzaamheidscriteria die de provincies van 
ons vragen.
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Informatiemanagement
De gehele automatisering voor Prolander is voor de periode 2016 t/m 2019 (met 
optie tot verlenging) uitbesteed aan de provincie Drenthe door middel van een 
Dienstverleningsovereenkomst.
Vanaf 1 januari 2016 werken wij met nieuwe eigen ICT-Systemen (EBS en VRIS). 
Deze systemen zorgen ervoor dat de processen digitaal worden ondersteund. 
Desondanks zijn er nog papieren documenten aanwezig welke een rol spelen bij de 
processen. Om het digitaal werken in zijn geheel te kunnen implementeren is het van 
belang dat de medewerkers in alle fasen van het werkproces kunnen (samen)werken 
met digitale gegevens en documenten. Hiertoe zal in de loop van 2016 een Document 
Managementsysteem (DMS) worden aangeschaft; de implementatie zal deels in 2016 
maar vooral in 2017 aan de orde zijn.

Financieel management
In het Financieel Reglement is vastgelegd dat Prolander gedurende het begrotingsjaar 
tweemaal per jaar verantwoording aflegt aan het Bestuur over de realisatie van de voort-
gang van de begroting. Vervolgens legt Prolander ook door middel van het Jaarverslag 
verantwoording af over de uitvoering van de begroting. In de verantwoording geeft 
Prolander inzicht in de volgende vragen:
a. welke doelstellingen en resultaten zijn bereikt en waar is de afwijking substantieel 

(met een advies over hoe met deze afwijking kan worden omgegaan);
b. welke goederen en diensten zijn geleverd met een beoordeling van de relatie tot de 

beschikbaar gestelde budgetten;
c. welke kosten zijn gemaakt en wat zijn de afwijkingen ten opzichte van de begroting 

met een advies over hoe met deze afwijking kan worden omgegaan.
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5.5 Onderhoud kapitaalgoederen

De provincie Drenthe verzorgt tot en met jaar 2019 (met optie tot verlenging) de ICT 
diensten voor Prolander. Voor deze diensten betaalt Prolander per account een vast 
bedrag. Hiermee komen de (onderhoud)kosten voor de Virtuele Desktop omgeving (VDI), 
Digitale Werkplek, GIS/GEO diensten en Informatie Management voor rekening van de 
provincie Drenthe. 
De initiële investering in ICT apparatuur en software is voor rekening gekomen van 
Prolander. Prolander is dan ook eigenaar van deze activa. Deze investering zal in 4 jaar 
lineair worden afgeschreven. Gezien de korte afschrijvingsperiode heeft een nader 
onderhoudsplan geen toegevoegde waarde. 
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 Bijlagen
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1 Staat van reserves en voorziening

In het onderstaande overzicht is stand van de Algemene Reserve weergegeven. In de 
Gemeenschappelijke Regeling is opgenomen dat de hoogte van de Algemene Reserve 
is gemaximaliseerd op 10% van de jaaromzet. Op basis van de voorliggende  begroting 
zullen naar verwachting in de jaren 2018 t/m 2020 onttrekkingen uit de Algemene 
Reserve plaatsvinden doordat de 10% norm wordt overstegen. In deze situatie zal 
het overschot verdeeld worden over de beide provincies naar verhouding van de 
deelnemers bijdrage.

Algemene 
Reserve Jaar Beginsaldo Toevoeging Onttrekking Saldo

Max. 
omvang 

10%
2016 404.000€      317.669€     -€                 721.669€     794.430€    
2017 721.669€      61.846€       -€                 783.515€     807.141€    
2018 783.515€      202.932€     166.391€      820.055€     820.055€    
2019 820.055€      236.750€     223.629€      833.176€     833.176€    
2020 833.176€      320.219€     306.888€      846.507€     846.507€    
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2 Formatieoverzicht

* Verschil in de omvang van de formatie ten opzichte van het bedrijfsplan. In het bedrijfsplan is namelijk 76,1 

fte opgenomen. Het verschil wordt veroorzaakt voor 0,5 fte van de directeur. Bij het bedrijfsplan waren deze 

kosten opgenomen onder onderdeel 1.3 aanvullende bedrijfsvoering.

De taakstelling wordt gerealiseerd door het voorlopig niet (volledig) invullen van de 
volgende formatie:
• 1 fte medewerker beleid en uitvoering (grond) schaal 11;
• 1,8 fte medewerker beleidsuitvoering (gebiedsontwikkeling) schaal 10;
• 1 fte medewerker beleidsresultaten (gebiedsontwikkeling) schaal 11.
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3 Staat van investeringen en afschrijvingen

In het onderstaande overzicht is weergegeven welke investeringen Prolander heeft 
gedaan en gaat doen. Conform het financieel reglement (art 10 lid 2) heeft Prolander 
gekozen om de investeringen in software, automatiseringsapparatuur en telefoon-
installaties lineair af te schrijven in 4 jaar.

In de onderstaande berekening van de kapitaallasten is vooralsnog rekening gehouden 
met het feit dat in het jaar 2020 de reeds verrichte investeringen in het jaar 2015 zich 
weer volledig zullen voordoen. In de komende jaren zal dit echter nader onderzocht 
moeten worden.

* Doordat de investeringen op het gebied van ICT en Vastgoed Registratiesysteem al hebben plaatsgevonden in 

het jaar 2015 maar doordat de feitelijke overdracht vanuit de provincie Drenthe per 1-4-2016 plaatsvindt worden 

deze investeringen in het jaar 2016 voor de eerste keer afgeschreven. 
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4 Liquiditeitsprognose

In het onderstaande overzicht is weergegeven hoe de liquiditeitsprognose eruit ziet 
voor de komende jaren voor Prolander. Doordat de deelnemersbijdrage vooraf wordt 
 gefactureerd en per kwartaal heeft Prolander bij aanvang van een kwartaal altijd te 
maken met voldoende liquide middelen.
Door deze afspraken worden in het oprichtingsjaar 2016 dan ook 5 kwartalen 
 gefactureerd, namelijk 4 kwartalen over het jaar 2016 en het 1ste kwartaal van 2017.
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5 Financiële kengetallen

In de kadernota is opgenomen dat Prolander zal rapporteren over een vijftal verplichte 
financiële kengetallen. Het betreft de volgende kengetallen:
• Netto schuldquote;
• Solvabiliteitsratio;
• Kengetal grondexploitatie (n.v.t. bij Prolander);
• Structurele exploitatieruimte;
• Belastingcapaciteit: Opcenten (n.v.t. bij Prolander).

Netto schuldquote.
De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van Prolander ten opzichte 
van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de 
rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.

Een percentage kleiner dan 100% wordt als voldoende beschouwd.

N.B. 
Prolander verstrekt geen leningen aan derden.

Solvabiliteitsrisico’s.
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin Prolander in staat is aan haar financiële 
verplichtingen te voldoen.
Onder het solvabiliteitsrisico wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het 
totale vermogen. Het eigen vermogen van Prolander bestaat volgens artikel 42 BBV uit de 
reserves en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten.

Een percentage van 27% is matig. Hierbij willen wij aangeven dat dit percentage de 
komende jaren sterk zal toenemen door het feit dat het Eigen Vermogen op niveau zal 
blijven en het Totale Vermogen zal afnemen (door aflossing van de lening). 
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Structurele exploitatieruimte.
Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt thans 
het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Bij incidentele lasten 
of baten gaat het om eenmalige zaken die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. 
De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten 
en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves 
gedeeld door de totale baten en uitgedrukt in een percentage. 

Een percentage van 0,77% wordt als voldoende beschouwd. Een percentage van boven 
de 0,60% wordt als voldoende beoordeeld. 
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