Erratum Jaarstukken 2019
In het gedrukte (werk)exemplaar van de Jaarstukken 2019 (door GS vastgesteld) dat u reeds is toegezonden, zijn per abuis enige onvolkomenheden geslopen. Deze zijn in de digitale versie van de Jaarstukken gecorrigeerd. De correcte en definitieve versie van de Jaarstukken is te vinden op:
https://www.provincie.drenthe.nl/algemene-onderdelen/zoeken/@135986/jaarrekening-2019/
Hieronder volgt een overzicht van onvolkomenheden en correcties ten behoeve van uw werkexemplaar van de Jaarstukken.
1. Op pagina 88 van de Jaarstukken was de volgende tekst opgenomen.
Gaswinning
We hebben maximaal gebruik gemaakt van onze adviserende rol op basis van de Mijnbouwwet bij
diverse winningsplannen en de gasopslag Norg. Veiligheid van onze inwoners staat voorop, daarnaast
pleiten we voor een snelle en rechtvaardige afhandeling van eventuele mijnbouwschade. Landelijk,
met rechtsgelijkheid en onafhankelijk van de veroorzaker. In dat kader zijn wij ook blij met het concept
schadeprotocol van het ministerie EZK, waarin onze belangrijkste punten zijn gehonoreerd. Dit blijft
onze aandacht vragen de komende tijd, totdat dit schadeprotocol ook daadwerkelijk in de praktijk zijn
waarde heeft bewezen.
De juiste tekst op deze pagina moet zijn:
Gaswinning
Op basis van de wet wordt de door de mijnbouwactiviteit veroorzaakte schade betaald. Vaak is het
echter technisch moeilijk uitsluitsel te geven over dat oorzakelijk verband. Een protocol kan als buitenwettelijke afspraak dat probleem oplossen. Echter, volgens het voorgestelde protocol geldt in het effectgebied van een aardbeving die aardbeving helaas niet op voorhand als oorzaak van gemelde
schade. Het voorgestelde protocol geeft aan dat normaal gesproken naar de oorzaak van de schade
onderzoek plaatsvindt. Het bewijs van de oorzaak moet dan nog worden geleverd, tenzij anders wordt
afgesproken, zoals wanneer er een heel groot aantal kleine schademeldingen is. Ons voorstel was,
conform het advies van de Tcbb, de schade binnen het effectgebied van een aardbeving uit te betalen, tenzij er een duidelijk aanwijsbare andere oorzaak van de schade is. In de praktijk zal moeten blijken hoe de in te stellen onafhankelijke commissie haar opdracht zal uitvoeren. Wij zullen dit zeer kritisch blijven volgen.
2. Op pagina 147 van de Jaarstukken was de volgende tekst opgenomen.
7.2.06 Realisatie kwaliteitsverbetering Natura2000/PAS
De begroting 2019 voor PAS herstelmaatregelen bleek € 697.663,-- te hoog geraamd. Daar tegenover
staat een drietal projecten in Drentsche Aa, Oude Diep en Zuidwest Drenthe, waarvan de voorbereiding meer tijd vergde dan gepland en PFAS voor vertraging heeft gezorgd. Daarvan zal de realisatie
in 2020 plaatsvinden. Daarnaast zijn de saldi ad € 1.191.121,-- van een tweetal rekeningcourant verhoudingen met het Groenfonds ic. Klimaatbossen en Eerste Bebossing Landbouwgronden afgeboekt
en ten gunste van de exploitatie gebracht. Deze verplichtingen zijn afgeboekt omdat zij pas als last
worden genomen, in het jaar waarin het zich voordoet. Het per saldo voordeel ad € 493.459,-- is gestort in de reserve natuurbeleid.

De juiste tekst op deze pagina moet zijn:
7.2.06 Realisatie kwaliteitsverbetering Natura2000/PAS
De Begroting 2019 voor PAS-maatregelen bleek € 703.290,-- te laag geraamd. Daar tegenover staat
een drietal projecten in Drentsche Aa, Oude Diep en Zuidwest-Drenthe, waarvan de voorbereiding
meer tijd vergde dan gepland en PFAS voor vertraging heeft gezorgd. Daarvan zal de realisatie in
2020 plaatsvinden. Daarnaast zijn de saldi ad € 1.196.748,-- van een tweetal rekeningcourant-verhoudingen met het Groenfonds i.c. Klimaatbossen en Eerste Bebossing Landbouwgronden afgeboekt en
ten gunste van de exploitatie gebracht. Deze verplichtingen zijn afgeboekt, omdat zij als last worden
genomen in het jaar waarin de lasten zich daadwerkelijk voordoen. Het saldovoordeel ad € 493.459,-is gestort in de Reserve natuurbeleid.

