
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
Assen, 26 januari 2022 
Ons kenmerk 4/5.1/2022000114 
Behandeld door team Economie 
Onderwerp: Afdoening toezegging gedaan in de vergadering van de Staten- 
commissie FCBE van 19 januari 2022 over realisatie bedrijventerrein Riegmeer 
 
 
Geachte voorzitter/leden, 
 
In de vergadering van de Statencommissie Financiën, Bestuur, Cultuur en  
Economie (FCBE) van 19 januari 2022 hebben wij toegezegd dat wij een toe- 
lichting naar u zullen sturen betreffende de Terugploegmiddelen NOM. Tijdens 
de behandeling van het Statenstuk over de bijdrage van de provincie voor de rea-
lisatie van het bedrijventerrein Riegmeer kwam een aantal (financiële) vragen 
over het budget Terugploegmiddelen NOM aan de orde. Met deze brief geven 
wij invulling aan deze toezegging. 
 
In deze brief vindt u een toelichting over het ontstaan van deze middelen, de af-
spraken over de besteding, hoe de verantwoording over deze balanspost is ge-
regeld in de financiële stukken en een huidige stand van de verschillende deel-
budgetten.  
 
Ontstaan en afspraken 
Bij de aankoop van de aandelen NOM door de drie noordelijke provincies in 2016 
is afgesproken dat 40% van de ‘overwaarde’ (de meerprijs bovenop de nominale 
waarde per aandeel) van de aandelen beschikbaar blijft voor het Noorden. In het 
EZ-gedeputeerdenoverleg d.d. 27 september 2016 is besloten het beschikbare  
bedrag aan terugploegkorting te verdelen over de drie provincies. Daarbij wordt 
uitgegaan van vier gelijke delen: een noordelijk deel en een deel specifiek per 
provincie dat ruimte biedt voor eigen invulling. Dit betekent dat, uitgaande van 
de hoogte van de terugploegkorting bij de aandelentransactie (i.c.  
€ 19.401.530,--), per provincie een bedrag beschikbaar was van € 4.850.382,50.  
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Door de afwikkeling van de aparte afspraak omtrent de Catawiki-aandelen is dit 
bedrag inmiddels vastgesteld op € 4.774.781,75 per ‘potje’. Die bepaling is  
destijds opgenomen op verzoek van de provincies om de waardedaling/waarde-
stijging van Catawiki (deelneming D genoemd) buiten de transactie te houden. 
 
Over de besteding zijn de volgende afspraken gemaakt tijdens de verkoop van de 
NOM-aandelen: 

• de terugploegkorting wordt gestort op de rekening van en beheerd door de 
provincie Drenthe; 

• het Rijk en de provincies stemmen af aan welke doelen/projecten de middelen 
zullen worden besteed, passend in de beleidsspeerpunten van de provincies en 
het Ministerie van EZK; 

• de provincie Drenthe verantwoordt jaarlijks aan EZK de besteding van de be-
dragen.  

 
Verantwoording 
De Terugploegmiddelen staan in de balans onder ‘vlottende passiva’. De reden 
hiervoor is dat bij de komst van deze middelen is afgesproken dat de provincie 
Drenthe de kassiersfunctie waarneemt. Het overgrote deel van de middelen 
(67%) is van de provincies Groningen en Fryslân. Met de accountant is destijds 
daarom afgesproken de middelen als een verplichting/verwachte schuld op te ne-
men en deze te verantwoorden op een viertal rekening-courantprojecten onder 
vlottende passiva/overige vlottende schulden. De middelen zijn om deze reden 
niet zichtbaar op de begroting, in de bestuursrapportage en de actualisaties, 
maar wij nemen elk jaar in de jaarstukken in de toelichting op de balans een spe-
cificatie op van deze middelen.  
 
Huidige stand van zaken 
Er zijn reeds verschillende projecten en regelingen uit de middelen gefinancierd. 
Zo is uit het gezamenlijke budget de cofinanciering van de MIT-regeling 2018 
(Statenstuk 2018-853, Tweede Bestuursrapportage 2018) en de TopDutch-cam-
pagne 2018-2019 (Statenstuk 2017-806) betaald. De huidige stand van de vier 
budgetten is hieronder weergegeven: 
 

Terugploegkorting gezamenlijk € 4.774.781,75 
- MKB Innovatiestimulering Topsectoren 2018  

(cofinanciering MIT-regeling) 
- € 2.718.480,17 

- TopDutch-campagne 2018-2019 - € 1.200.000,00 

- Circulaire economie: onder andere aanjager, 
grondstofstromenanalyse en subsidie icoonproject 
circulaire kunststoffen en subsidie project Het 
Schone Noorden (exclusief € 250,000,00 gereser-
veerd voor vervolgproject circulaire economie) 

- € 353.475,95 

Totaal beschikbaar € 502.825,63 
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Terugploegkorting provincie Groningen € 4.774.781,75 

- Acquisitie - € 3.750.000,00 
Totaal beschikbaar € 1.024.781,75 

 

Terugploegkorting provincie Fryslân € 4.774.781,75 
- Voucherregeling MKB  - € 2.000.000,00  

- Economische structuurversterking   - € 2.750.000,00  

Totaal beschikbaar € 24.781,75 
 

Terugploegkorting provincie Drenthe € 4.774.781,75 

- Bijdrage gemeente Hoogeveen voor realisatie  
Riegmeer 

- € 575.000,00 

Totaal beschikbaar € 4.199.781,75 

 
Voor toekomstige bestedingen uit de Drentse provinciale terugploegkorting zijn 
er nog geen concrete plannen op dit moment. Volgens de afspraken met het Rijk 
zullen deze middelen in lijn met het economisch beleid (van zowel het Ministerie 
van EZK als onze Economische Koers Drenthe 2020-2023) worden besteed, bij-
voorbeeld voor structuurversterkende projecten, acquisitie of een voucher- 
regeling gericht op digitalisering van het mkb. Deze ideeën komen overeen met 
de doelen waar de provincies Groningen en Fryslân de middelen voor gebruiken. 
 
Wij gaan ervan uit u met deze brief nadere informatie en duiding te hebben ge-
geven over de Terugploegmiddelen NOM.  
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
 
wa.coll. 


