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Geachte voorzitter/leden,

Tijdens het beantwoorden van de technische vragen inzake de Voorjaarsnota 2015 op

woensdag 10 junijl. is het verzoek gekomen de antwoorden op schrift ter beschikking

te stellen. Hierna volgt de beantwoording van die vragen.

Technische vragen GDA naar aanleiding van Voorjaarsnota

Breedband. Wat is de stand van zaken omtrent beschikbare middelen, benodigde

middelen, wijze van financiering etc.?

Antwoord: De beschikbare middelen voor 2O15 zijn € 700.000,--. Daarvan is nu onge-

veer € 320.000,-- toegezegd/verplicht. Daarnaast is een bedrag van € 3 miljoen bin-

nen de Reserve opvang revolverend financieren beschikbaar, ter dekking van risico's

op het uitzetten van leningen. Dat is op dit moment nog geheel beschikbaar. Momen-

teel wordt in kaart gebracht of en hoeveel extra middelen er benodigd zijn om de am-

bities uit het collegeprogramma te halen. Uw Staten zullen hierin actief worden mee-

genomen.

Bestuurlijke afspraken Groningen Fryslân en Drenthe inzake noordelijke innovatie

en economische stimulering. € 750.000,-- ieder. Moeten PS hier nog over beslui-

ten of zit dat straks in de Begroting 2016, waar ook een verzoek om een aanvul-
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bijdrage in venverkt zal zitten?
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Antwoord: Op basis van ervaringen van de afgelopen jaren met de clusterorganisa-

ties/NOM, inclusief het Rekenkamer-rapport en de aanbevelingen van de lnnovatie

Agenda (NlA), hebben de provincies besloten dat de provinciale bijdragen aan deze

organisaties drastisch verminderd kunnen worden. Op 11 december 2014 hebben de

drie noordelijke provincies daartoe een gezamenlijke brief gestuurd aan de clusteror-

ganisaties en de NOM, waarin een bezuiniging van circa32o/o op de provinciale bij-

dragen wordt aangekondigd. Een groot deel van het aangegeven bedrag zit in de

meerjarenbegroting. Het bedrag voor Energy Valley werd echter eerder betaald uit het

Programma K&E en dat programma is meerjarig niet meer opgenomen in de huidige

meerjarenbegroting en dus zijn ook die middelen niet opgenomen.

3. We willen graag wat toelichting/informatie over de BDU, de brede doeluitkering,

kortom, vertel er iets over.

Antwoord: Tot op heden ontvangt de provincie een specifieke uitkering, de Brede

Doeluitkering (BDU) verkeer en vervoer. Het grootste deel van de BDU wordt besteed

aan de meerjarige concessies Openbaar Vervoer Bus en Spoor. Met de gemeenten in

Drenthe is een meerjarige afspraak gemaakt over een programma GedragsbeÏnvloe-

ding. Het restantbedrag wordt jaarlijks 'verdeeld' over infrastructuur- en fietsprojecten.

Dit gebeurt in samenspraak met het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe.

Deze uitkering komt te vervallen en daarvoor in de plaats komt een decentralisatieuit-

kering verkeer en vervoer, die aan het Provinciefonds wordt toegevoegd. Dat houdt in

dat het feitelijk algemene dekkingsmiddelen zijn geworden. Bij de provincie is de

werkwijze dat decentralisatieuitkeringen 1 op 1 worden ingezet voor hetgeen waarvoor

de uitkering in principe wordt ontvangen, dus onder meer de financiering van het

openbaar vervoer. Er hoeft over de middeleninzet geen verantwoording meer te wor-

den afgelegd aan het Rijk. Er zit op deze middelen ook geen specifieke indexatie

meer, maar de omvang loopt mee met de ontwikkelingen van het Provinciefonds (trap

op en trap af als het Rijk meer of minder uitgeeft).

Er zit net als bij de Jaarstukken een verschil in formulering in de beleidsbrief en

de Voorjaarsnota met betrekking tot de onttrekking van per saldo ruim € 12 mil
joen aan de reserves. ln de toelichting bij het besluit wordt gesproken over toe-

voeging, dat moet zijn onttrekking.

Antwoord: Dat klopt, dat is fout. ln de definitieve versie van het boekje kon dit nog

worden aangepast.

Technische vragen ChristenUnie naar aanleiding van Voorjaarsnota

1. Graag uitleg over hoe de tabellen in bijlage 1 gelezen moeten worden

Antwoord: ln de tabellen is te zien welke mutaties er per saldo binnen de verschillende

programma's en producten worden gemaakt. Afwijkingen van minder dan € 50.000,--

worden niet toegelicht; deze worden alleen cijfermatig verwerkt. Vervolgens worden

de verschillende grotere posten toegelicht. Onder de kopjes Lasten/Baten wijziging
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zijn de bedragen van de totalen voor wijziging en na wijziging opgenomen (is verplicht

dit zo te doen).

2. Pagina 7: graag een toelichting op de zin: "aandachtspunt hierbij is (...) samen-

hang". Wat staat hier in gewonemensentaal? Gaat capaciteit over voldoende fte

bijvoorbeeld?

Antwoord: Bedoeld wordt inderdaad of er voldoende mensen beschikbaar zijn

3. Pagina 17: 8309301: ik zou graag een toelichting willen bij de laatste alinea.

Graag kort uitleg over de historie.

Antwoord: Op basis van ervaringen van de afgelopen jaren met de clusterorganisa-

ties/NOM, inclusief het Rekenkamer-rapport en de aanbevelingen van de NlA, hebben

de provincies besloten dat de provinciale bijdragen aan deze organisaties drastisch

verminderd konden worden.

Op 1 1 december 2014 hebben de drie noordelijke provincies daartoe een gezamenlij-

ke brief gestuurd aan de clusterorganisaties en de NOM, waarin een bezuiniging van

circaS2o/o op de provinciale bijdragen wordt aangekondigd.

Technische vragen SP naar aanleiding van Vooriaarsnota

Emmen krijgt € 10 miljoen REP-middelen. Financiële gevolgen voor 2015 zijn

€ 8,3 miljoen. Wordt het restant ad € 1,7 miljoen in een volgend jaar overge-

maakt? Hoe moeten we dit verschil verklaren?

Antwoord: Op basis van de overeenkomst tussen provincie en Emmen is inmiddels

€ 10 miljoen overgemaakt aan de gemeente Emmen. We hadden in de primitieve

Begroting 2015 voor het REP rijksmiddelen al € 1,7 miljoen begroot. We ramen nu in

de Voorjaarsnota € 8,3 miljoen bij, zodat het totale budget € 10 miljoen wordt.

2. Wordt de € 3,6 miljoen provinciale cofinanciering van de REP-middelen voor

Emmen nog overgemaakt of komt dat te vervallen?

Antwoord: Zoals in de overeenkomst tussen provincie en gemeente is opgenomen

vindt de besluitvorming over de gereserveerde provinciale cofinancieringsmiddelen

voor REP-projecten in Emmen plaats op basis van concrete projectaanvragen, die

moeten passen binnen onder meer de provinciale kaders en voorwaarden en bijdra-

gen aan doelrealisatie.

3. ls Emmen nu zelf verantwoordelijk voor het binnenhalen van de € 9 miljoen aan

REP-cofinanciering door private partijen en kennisinstellingen?

Antwoord: Ja. ln de overeenkomst tussen provincie en Emmen is overeengekomen

dat de gemeente Emmen de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt voor het

verkrijgen van de benodigde cofinanciering, te weten in totaal€ 7,2 miljoen van regio-

nale overheden en € 9 miljoen van kennisinstellingen en marktpartijen.
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4 Emmen wil de € 10 miljoen REP-rijksmiddelen en de € 3,6 miljoen provinciale

cofinanciering besteden aan het dekken van de kosten voor de aankoop van de

Hoofdstraat-locatie (€ 65,5 miljoen). Op welke manier past dat volgens u in de

voorwaarden voor de besteding van de REP-rijksmiddelen?

Antwoord: De overgedragen REP-middelen dienen te worden besteed overeenkom-
stig het in DB-SNN-verband afgesproken Uitvoeringskader Ruimtelijk Economisch
Programma, regionaal onderdeel.
Zoals in de overeenkomst tussen provincie en gemeente is opgenomen is de gemeen-
te Emmen voor de besteding en verantwoording van de overgedragen REP-middelen
volledig verantwoordelijk en aansprakelijk. Zie ook de antwoorden op de vragen 2 en

3.

Op blz. 23124 geeft u aan dat er € 1.150.000,-- terugbetaald wordt aan de mede-

financier. Het bedrag staat bijde baten.

Antwoord: Dat klopt. Er wordt € 1 .150.000,-- minder ontvangen van de medefinancier,

vandaar de correctie binnen de baten.

De rekensom op blz. 23124 over de afwikkeling van Erica-Ter Apel kunnen wij

niet volgen. Graag een staatje met bedragen uit de tekst onder elkaar. Per saldo

wordt er € 4.065.000,-- uit de reserve Erica-Ter Apel gehaald en toegevoegd aan

de algemene reserve.

Antwoord: Het bedrag van -l- € 1.085.000,-- is inderdaad niet helemaal helder toege-

licht. Begroot voor 2015 was € 1.535.000,-- aan lasten. Daar gaat wegens voordelen

op de lasten een bedrag van € 1.085.000,-- vanaf, zodat een bedrag van € 450.000,-

resteert (hier waren al € 50.000,-- aan kosten gemaakt). Blijft een bedrag van

€ 400.000,-- nog te besteden. Dat bedrag staat in de toelichting genoemd. Beter was

het geweest het bedrag van € 1 .085.000,-- te noemen in de toelichting.
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Resumerend:

Nadeel op de baten

Voordeel op de lasten

Verschil dat uit reserve komt
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De daadwerkelijke reservemutatie is verwerkt binnen product 10.4 (zie blz. 36). Per

saldo is een bedrag van € 4.065.000,-- aan de Reserve vaarverbinding Erica - Ter

Apel onttrokken (€ 65.000,-- samen met de € 4 miljoen).

Blz.22: er is € 3,2 miljoen extra BDU-bijdrage toegekend voor de 'exploitatie van

de toename van de uitbreiding treincapaciteit Emmen-Zwolle'. Het woord exploi-

tatie doet vermoeden dat het een structureel iets is. Voor de jaren 2016 en verder

staat verder geen verhoging van de bijdrage. Hoe moeten we dit zien?

Antwoord: De huidige vervoerder breidt met ingang van september 2015 op het traject

Emmen-Zwolle de treincapaciteit uit tot aan het eind van de concessie in 2027 . De
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verhoging van de exploitatie over al die jaren wordt in twee termijnen afgekocht van

de bijdrage die we een aantaljaren geleden van het Rijk hebben ontvangen bij de

overdracht van de spoorlijn. Deze bijdrage is ondergebracht in de 'Voorziening' BDU

De totale'afkoopsom' ís € 6,1 miljoen.

8. Op de blz. 19 en 28 staat bij kolom 2015 €.128.000,-- voor het vervallen van de

bijdrage voor versterking landgoederen. Op blz. I van de toelichting staat alleen

de € 310.000,-- voor de te hoog begrote bijdragen voor de Regiovisie Groningen-

Assen. Welke weergave is juist of ziin ze beide onjuist en moet er bij 2015 -

€ 438.000,-- staan? ln de tekst op blz. 28140 staat overigens € 182.000,--.

Antwoord: Op blz. 19 staat het saldo van de mutaties binnen product 5.1. De posten

zijn vervolgens individueel toegelicht op blz. 27. Hel bedrag van J- € 128.000,-- is de

som van:

-/- € 310.000,--

€ 182.000,--

-l-€128.000,--

9. Blz. 30: in de tekst bii7.2 staat een totaalbedrag van € 1.378.000,-. Dat is

€ 20.000,-- hoger dan wat in de kolom staat. Op blz.31 staat een restpost van

€ 20.000,--. Nu kan het zijn dat er een onderdeel uit de tekst toch niet doorgaat of

cijfermatig klopt het niet.

Antwoord: De toelichtende tekst bij het bedrag van € 1.358.000,-- klopt. Bedragen

lager dan € 50.000,-- worden echter volgens afspraak cijfermatig verwerkt in de 'rest-

post'.

10. Op blz. 37 staat de tekst voor kosten uitvoeringsorganisatie Prolander twee keer

Antwoord: Klopt. De wijziging is opgebouwd per economische kostencategorie binnen

een beleidsopgave. De gegeven toelichting slaat op zowel mutaties binnen de cate-

gorie'inkoop' als mutaties binnen de categorie'kapitaallasten'. Daarom is de tekst

twee keer opgenomen. Duidelijker is het om de toelichting voortaan te splitsen en dus

per categorie toe te lichten.

11. ln de Voorjaarsnota staat wat de vrije bestedingsruimte is voor de komende ja-

ren.2015 €6,5 miljoen gaat naar de algemene reserve. 2016-1,7,2017-3,9,

2018-4,8 en 2019-5,3 miljoen. Op welk moment komt er een financiële uitwerking

van het collegeprogramma?

Antwoord: ln de inleiding staat daarover: "Binnen het huidige financiële perspectief

zullen bij de Begroting 2016 de financiële accenten van het nieuwe collegeprogramma

worden gelegd, inclusief extra investeringen".

12. Waar kan ik het saldo van de voorziening BDU vinden in de Jaarrekening 2014?

Zie blz. 22 en 23. Er is wel een reserve verkeer en vervoer van € 27 miljoen maar

waar staat de voorziening BDU?
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Antwoord: Strikt genomen is het geen voorziening BDU, al wordt die benaming om het

simpel te houden wel gebruikt. Het is daarom ook tussen aanhalingstekens opgeno-

men in de tekst. Het zijn echter Overlopende passiva en de BDU-W is dan opgeno-

men onder de Vooruit ontvangen bedragen specifieke uitkeringen van het Rijk. Ze zijn

vermeld op pagina 2841285 van de Jaarstukken 2014.

Technische vragen vanuit de WD-fractie

Pagina 27, product 6.1: U geeft aan dat de structurele bijdrage voor de RGA te

hoog is opgenomen en dat de bijdrage structureel met € 310'000,-- kan worden

verlaagd.

Kunt u dit toelichten? Wij hebben de indruk dat er sprake is van een heldere ta-

rievenstructuur vanuit de RGA en wij begrijpen niet dat u de tarieven structureel

€ 310.000,-- te hoog raamt.

Antwoord: De RGA werkt met een vaste bijdrage van de deelnemers. Na de actualisa-

tie van de regiovisie in 2013 is de bijdrage van Drenthe vastgesteld op €921.732,--.

Die verlaagde bijdrage was nog niet meerjarig in de provinciale begroting veruverkt. ln

de 2e Bestuursrapportag e 2014 is de verlaging slechts eenmalig voor 2014 verwerkt.

2. Pagina 34/35, product 10.1 : De dividendopbrengst Enexis valt € 1 -029.241,--

hoger uit dan het geraamde bedrag. Tegelijk verwacht u dat de dividendop-

brengst ook structureel kan worden verhoogd. U raamt de structurele verhoging

op ongeveer de helft van de opbrengst 2015, namelijk € 500.000,-- per jaar. U

doet dit "voorzichtigheidshalve". Onze vraag: zijn er aanwijsbare redenen op

grond waarvan u verwacht dat de extra dividendopbrengst vanaf 2016 met meer

dan 50% wordt verlaagd ten opzichte van 2015? Een verschil van meer dan

€ 500.000,-- vinden wijfors.

Antwoord: Uitgangspunt is dat we de dividendopbrengst ramen in het jaar van ont-

vangst. Dat betekent dat we dividenden over 2014 in 2015 verantwoorden. Voorzich-

tigheidshalve schatten we de opbrengst altijd laag in. ln gevallen dat er structureel

hoger dividend is ontvangen, passen we de raming aan. Maar ook dan blijven we het

voorzichtigheidsprincipe hanteren. Substantieel hogere uitkeringen stellen we dan

(incidenteel) bij via de reguliere P&C-documenten.

Technische vraag vanuit de D66-fractie

Wat is de stand van zaken omtrent besteding beschikbare middelen programma

Klimaat en Energie?

Antwoord: Zie het overzichtje hieronder. Hier staan de feitelijke bestedingen en ver-

plichtingen vermeld. Daarnaast zitten er verschillende zachte verplichtingen in de pijp-

lijn, waarover wij op dit moment nog geen daadwerkelijke toezegging hebben gedaan,

die samen optellen tot circa € 800.000,--.
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Jaar:2015 Programmaomschrijving:Progft¡mma 8. Groen Drenthe: Klimaat en Energie

Beleidsopgare Versnellen energietransitie naar duuzame energle

Prestatie Prestatieomschrijving Budget Realisatie Verplichting Saldo
SSOOS1 I Programma klimaat en energie 2.598.154 435.398 ¿145.993 1.716.758
3SOOSIS Beleidsontwikkeling klimaat en energie 445.000 110.504 67.2O4 267.291
Totaal 3.043.154 545.902 513.20¡2 1.984.050

Technische vraag vanuit diverse fracties

Kunnen wij de overeenkomst met betrekking tot de overdracht van de regionale rijks-

REP-middelen (€ 10 miljoen) en de vrijwaringsverklaring ontvangen?

Antwoord: Zowel de overeenkomst als de vrijwaringsverklaring zijn als bijlage opge-

nomen bijdeze brief.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

secretaris

._\
, voorzifter

Bijlage

- Overeenkomst overdracht middelen regionaal REP in het kader van de IGO Ata-

lanta

- Vrijwaringsverklaring



Overeenkomst overdracht middelen regionaal REPin het kader van
de IGO Atalanta

De gemeente Emmen, namens deze de burgemeester, de heer C. Bijl , handelend
als rechtsgeldig vertegenwoordiger van de gemeente Emmen, hierna te noemen: 'de
gemeente',

De provincie Drenthe, namens deze de Commissaris van de Koning, de heer J.
Tichelaar handelend als rechtsgeldig vertegenwoordiger van de provincie Drenthe,
hierna te noemen; 'de provincie',

Komen het volgende overeen:

Overwegingen:

op 5 juli 2010 hebben de gemeente Emmen en de provincie Drenthe hun
samenwerking inzake het gebiedsprogramma' I ntegrale Gebiedsontwikkelin g
Atalanta' ('lGO Atalanta) neergelegd in de'samenwerkingsovereenkomst RSP
gemeente Emmen - Provincie Drenthe IGO ATALANTA'. Ten behoeve van de IGO
Atalanta heeft de provincie besloten € 10 mln. rijksmiddelen uit het regionale deel
van het Ruimtelijk Economisch Programma (REP) te reserveren voor ruimtelijk-
economische projecten in Emmen. Dit is ook vastgelegd in statenstuk 2010-431,
Actualisatie kadernota uitvoering RSP/RSP-plus.

De strekking van deze nieuwe overeenkomst is het verschuiven van de
verantwoordelijkheid en risico's van de besteding van de REP-middelen naar de
gemeente Emmen. De provincie is en blijft contractpartner bij het rijksconvenant
RSP/REP. De hieruit voortvloeiende risico's zt¡n via goede afspraken met de
gemeente Emmen in deze overeenkomst bij de gemeente neergelegd.
Dit houdt tevens in dat de provincie Drenthe het ministerie van EZ en het DB SNN op
de hoogte zal stellen van de níeuwe afspraken. Op basis van het rijksconvenant zal
de gemeente Emmen zorg dragen voor de verantwoording, van het projecVde
projecten, zoals omschreven in het rijksconvenant en het uitvoeringskader REP en
hiervoor volledig aansprakelijk zijn. De bij deze overeenkomst gemaakte afspraken
laten de overige bepalingen van de overeenkomst van 5 juli 2010 onverlet.

lnhoud gewijzigde afspraken :

1 . De gemeente Emmen geeft, met betrekking tot de € 10 mln. REP regionaal voor
de gemeente Emmen, ten behoeve van de provincie Drenthe volledige uitvoering
aan het rijksconvenant voor zover dit de afspraken over het REP betreft. De
gemeente Emmen verstrekt aan de provincie Drenthe -indien hierom van
rijkswege wordt gevraagd- alle documenten, andere informatie en toelichtingen
die deze nodig oordeelt om de goede uitvoering van het rijksconvenant intern en
extern te kunnen verantwoorden.



2. Partijen zijn overeengekomen dat de voor Emmen beschikbare decentrale rijks-
REP-middelen, zijnde € 10 mln., aan Emmen worden overgedragen.

3. Beide partijen zetten zich ervoor in dat de r'rjksbijdrage aan het Ruimtelijk-
Economisch Programma voor de provincie Drenthe onverkort beschikbaar bl'rjft.

Als ondanks die inspanningen en ondanks de verplichtingen die zijn opgenomen
in het rijksconvenant van 23 juni 2008 toch een korting wordt toegepast, dan
draagt de gemeente Emmen daarin bij naar evenredigheid van het oorspronkelijk
voor de gemeente Emmen bestemde aandeel . De provincie zal de gemeente
terstond informeren als het rijk een korting aankondigt of toepast. Op eerste
verzoek van de provincie Drenthe zal de gemeente Emmen het gekofte bedrag
aan de provincie Drenthe terug betalen.

4. Voor de overgedragen REP- middelen is de gemeente Emmen volledig
verantwoordelijk en aansprakelijk voor een besteding en verantwoording van de
REP-middelen overeenkomstig het in DB-SNN-verband afgesproken
U itvoeringskader Ruimtelijk Economisch Programma, reg ionaal onderdeel
(bijlage 1). Dit houdt tevens in dat de gemeente Emmen de volledige
verantwoordelijkheid op zich neemt voor het verkrijgen van de benodigde
cofinanciering, te weten in totaal €7,2 mln. aan cofinanciering van regionale
overheden en € 9 mln. van kennisinstellingen en marktpad'tjen. De besluitvorming
over eveneens gereserveerde provinciale cofinancieri n gsm idd elen voor REP-
projecten in Emmen vindt plaats op basis van concrete projectaanvragen, die
moeten passen binnen onder meer de provinciale kaders en vooruaarden en
bijdragen aan doelrealisatie.

5. Eventuele vorderingen van het Rijk op de provincie wegens een onjuiste
besteding van deze middelen, of wegens het niet verkrijgen van de vereiste
cofinanciering zijn voor rekening en risico van de gemeente Emmen. Alle hieruít
voortvloeiende of daarmee samenhangende kosten komen dan ook voor rekening
van de gemeente Emmen.

6. Het door de provincie Drenthe aan de gemeente Emmen verschuldigde bedrag
zal uiterlijk binnen een maand na ondertekening van deze overeenkomst ineens
aan de gemeente Emmen worden voldaan.

7. De gemeente Emmen draagt volledig het risico van en is verantwoordelijk voor de
rechtmatige besteding van de door het Rijk ter beschikking gestelde REP-
middelen volgens de daarvoor door het Rijk en de regio gestelde regels
(Rijksconvenant RSP Zuiderzeelijn van 23 juni 2008 en het Uitvoeringskader
REP-regionaal onderdeel van het DB-SNN)

8. De gemeente Emmen vrijwaart de provincie Drenthe voor iedere
aansprakelijkheid voor het niet behalen van de afgesproken doelen, zoals
geformuleerd in het Rijksconvenant van 23 juni 2008, voor zover betrekking
hebbende op de € 10 mln. REP regionaal voor de gemeente Emmen. Eventuele
terugvordering van gelden door het Rijk komt voor rekening en risico van de
gemeente Emmen.



L De gemeente Emmen draagt zorg voor een t'rjdige en volledige verantwoording
van de REP-middelen ten behoeve van de jaarlijkse voortgangsrapportage aan
het Rijk via het Noordelijk programmateam en het DB SNN.

10. De provincie zal de gemaakte afspraken uit deze overeenkomst voor
ondertekening van deze overeenkomst afstemmen met de regio (zoals
omschreven in het convenant van 23 juni 2008) en - voor zover nodig - het
verantwoordel ij ke m i n isterie van Econom ische zaken (EZ).

Van deze overeenkomst zijn twee exemplaren ondertekend in _ op 10'2-2015

namens de n e Drenthe ns de gemeente E
de heer J. Tichelaar,
commissaris van de koning

de r C. Bijl,
burg eester
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