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 aan Provinciale Staten van Drenthe 2022-69-1 

Inleiding

In 2014 hebben Provinciale Staten (PS) het protocol Verbonden partijen vastgesteld (Statenstuk 
2014-644). Het protocol dient als hulpmiddel voor PS bij de sturing en controle van bestaande en 
nieuw op te richten verbonden partijen (voor een actueel overzicht van alle verbonden partijen, 
zie Jaarstukken 2021, Statenstuk 2022-55). Het protocol bestaat uit een aantal (werk)afspraken 
tussen Gedeputeerde Staten (GS) en PS. Sinds het vaststellen van het protocol in 2014 is een 
aantal ontwikkelingen (Indonesië-projecten WMD, evaluatie revolverende fondsen, nieuwe Wet 
gemeenschappelijke regeling) geweest die aanleiding zijn om het protocol te vernieuwen. De 
werkgroep verbonden partijen die in 2019 nieuw leven is ingeblazen, kreeg als een van haar 
opdrachten mee om het protocol te vernieuwen. Het vernieuwde protocol dat nu voor ligt is op 
een aantal punten gewijzigd, welke hieronder kort wordt toegelicht. De wijzigingen worden 
tevens uiteengezet in de inleiding van het protocol zelf (bijlage bij Statenstuk). 
 
In 2016 zijn, door de Commissie van Onderzoek, in samenspraak met GS, nadere afspraken 
gemaakt tussen PS en GS over de interpretatie van het protocol. Afgesproken is dat PS over 
negen van de tien belangrijkste verbonden partijen (uitgezonderd IPO) met regelmaat worden 
geïnformeerd via een GS-brief bij het jaarverslag en de begroting van de verbonden partijen, 
waarin onder andere de relatie met de provinciale doelen wordt beschreven.  
In 2018 is in opdracht van de Commissie van Onderzoek een onderzoek uitgevoerd naar de eigen 
informatiepositie en rolneming van PS in het dossier ‘Indonesië-projecten WMD’ uit 2015-2016 . 
Toen is door PS de wens uitgesproken om het protocol verbonden partijen aan te passen voor 
complexe verbonden partijen. Deze wijzigingen zijn in het vernieuwde protocol doorgevoerd en 
worden gekenmerkt door het opnemen van enkele passages over het opstarten van ‘risicovolle 
activiteiten’ in de herijkingsfase. 
Op 2 juni 2021 hebben PS de aanbevelingen uit het NRK rapport Revolverende fondsen 
(Statenstuk 2021-999) overgenomen. Ten aanzien van aanbevelingen 2 en 3 is besloten 
(deelbesluit 3), dat de Statenwerkgroep verbonden partijen het initiatief neemt bij de uitvoering 
van deze aanbevelingen. De werkgroep is bereid om aan te geven op welke wijze deze 
aanbevelingen geïmplementeerd kunnen worden in het vernieuwde protocol verbonden 
partijen. Ook deze wijzigingen hebben in het vernieuwde protocol een plek gekregen. 
Tot slot, trad per 1 juli 2022 de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking. In 
het vernieuwde protocol wordt waar nodig/wenselijk aangesloten bij de wijzigingen in de Wgr 
die gevolgen hebben voor de betrokkenheid en informatievoorziening van de Staten over 
verbonden partijen. 
 
Omdat het vernieuwde protocol wederzijdse afspraken betreft, is het van belang dat de 
werkafspraken, zoals hieronder in de toelichting weergegeven, gedragen worden door zowel PS 
als GS. De commissievergadering van 14 september dient dan ook om over de (gewijzigde) 
afspraken uit het protocol van gedachten te wisselen. De voorzitter van de werkgroep 
verbonden partijen, mw. B. van den Berg, zal hierbij een toelichting geven en eventuele vragen 
over het protocol beantwoorden. 

  



   2022-69-2 

Advies 

Vaststellen van het protocol Verbonden Partijen. 

Beoogd effect 

Provinciale Staten voorzien van een hulpmiddel bij hun controlerende en sturende rol 
aangaande verbonden partijen.  

Uitvoering 

Tijdsplanning 

Provinciale Staten op 28 september 2022 

Monitoring en evaluatie 

PS kunnen besluiten om de nieuwe werkwijze met het protocol aan het eind van de 
Statenperiode 2023-2027 te evalueren. 

Extern betrokkenen 

Niet van toepassing. 

Communicatie 

Het door PS vastgestelde protocol zal met alle verbonden partijen van de provincie Drenthe 
worden gecommuniceerd. 

Bijlagen 

Protocol verbonden partijen 
 
 
 
Assen, 22 juni 2022 
Kenmerk: 25/SG/202202006 
 
 
 
Werkgroep Verbonden Partijen van Provinciale Staten van Drenthe,  
 
mevrouw B. van den Berg-Slagter, voorzitter 
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Provinciale Staten van Drenthe; 
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INLEIDING 
 
Met Statenstuk 2014-605 ´Betrokkenheid Provinciale Staten bij verbonden partijen´ hebben 
Provinciale Staten (PS) besloten dat een protocol voor zowel bestaande als nieuw op te richten 
verbonden partijen opgesteld zal worden. De hoofdvraag bij dit protocol is hoe een verbonden partij 
ook daadwerkelijk een verbonden partij kan zijn en blijven van de staten. Het protocol dient als 
hulpmiddel voor PS bij de sturing en controle van bestaande en nieuw op te richten verbonden 
partijen. Feitelijk bestaat het protocol uit een aantal (werk)afspraken tussen Gedeputeerde Staten 
(GS) en PS; deze worden hieronder in grijze kaders weergegeven. Per 1 juli 2022 treedt de nieuwe 
Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking. In dit protocol wordt waar nodig/wenselijk 
aangesloten bij de wijzigingen in de Wgr die gevolgen hebben voor de betrokkenheid en 
informatievoorziening van de Staten over verbonden partijen.   
 
Het Protocol Verbonden Partijen zal, zoals besloten op basis van het Statenstuk, aan de hand van de 
verschillende levensfasen, zoals weergegeven in de bovenste rij van de figuur, worden opgesteld1. 
 

 
 
De beëindigingsfase wordt als exitstrategie behandeld bij de ontwerpfase. Bij het opstellen van het 
protocol is aansluiting gezocht bij hoofdstuk 5 van het rapport ‘In staat van Sturing’1 met betrekking tot 
kaderstelling, controle en bijsturing. Meer achtergrondinformatie is in dit hoofdstuk te vinden.  
 
In 2016 zijn, door de Commissie van Onderzoek, in samenspraak met GS, nadere afspraken gemaakt 
tussen PS en GS over de interpretatie van het protocol. Afgesproken is dat PS over negen van de tien 
belangrijkste verbonden partijen2 (uitgezonderd IPO) met regelmaat worden geïnformeerd via een GS-
brief bij het jaarverslag en de begroting van de verbonden partijen, waarin onder andere de relatie met 
de provinciale doelen wordt beschreven. In 2018 is in opdracht van de Commissie van Onderzoek een 
onderzoek uitgevoerd naar de eigen informatiepositie en rolneming van PS in het dossier ‘Indonesië-

 
1 Zie bijlage 2 voor meer informatie over de voorgeschiedenis. 
2 1. OV-bureau Groningen Drenthe; 2. Drentse Energie Organisatie (DEO); 3. NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij 
(NOM); 4. Groningen Airport Eelde (GAE); 5. Regionale Uitvoeringsdienst (RUD); 6. Samenwerkingsverband Noord-Nederland 
(SNN); 7. Regiovisie Groningen-Assen (RGA); 8. Prolander; 9. NV Waterbedrijf Drenthe/WMD Drinkwater BV.  
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projecten WMD’ uit 2015-20163. Ook is de wens uitgesproken om het protocol verbonden partijen aan 
te passen voor complexe verbonden partijen. Deze wijzigingen zijn in dit vernieuwde protocol 
doorgevoerd4. 
 
Op 2 juni 2021 hebben PS de aanbevelingen uit het NRK rapport Revolverende fondsen (Statenstuk 
2021-999) overgenomen. Ten aanzien van aanbevelingen 2 en 3 is besloten (deelbesluit 3), dat de 
Statenwerkgroep verbonden partijen het initiatief neemt bij de uitvoering van deze aanbevelingen. De 
werkgroep is bereid om aan te geven op welke wijze deze aanbevelingen geïmplementeerd kunnen 
worden in het vernieuwde protocol verbonden partijen. Ook deze wijzigingen hebben in dit vernieuwde 
protocol een plek gekregen. 
 
Tot slot, voordat overgegaan wordt tot de beschrijving van het protocol en bijbehorende 
protocolafspraken, is het goed om stil te staan bij de verhouding tussen een verbonden partij, GS en 
PS. Wanneer een verbonden partij zich in de initiatief- en ontwerpfase bevindt, kent deze nog geen 
besluitvormingsorganen. Dit betekent dat de afzonderlijke colleges de besluitvorming voorbereiden en 
Raden en Staten de besluiten nemen. En in het geval van een gemeenschappelijke regeling (art. 1 
Wgr) hun zienswijze kunnen geven. Hier hebben PS, zo zal hieronder blijken, een aantal 
sturingsmogelijkheden. Bij een bestaande verbonden partij, in de exploitatiefase, heeft de verbonden 
partij eigen besluitvormingsorganen (meestal in de vorm van een algemeen bestuur (AB) en een 
dagelijks bestuur (DB). In deze fase moeten PS zich realiseren dat ´het bestuur bestuurt´ en dat 
informatievoorziening en verantwoording via GS verloopt. De informatieplicht aan PS strekt zich in het 
geval van een gemeenschappelijke regeling (GR) verder dan te nemen of genomen besluiten: het 
moet PS ongevraagd alle inlichtingen verstrekken die nodig zijn voor de uitoefening van hun taken 
(art. 17 Wgr). 
 
 
PROTOCOL  
 
 
A INITIATIEFFASE 
 
PS dienen in een vroeg stadium te worden betrokken bij de oprichting van een verbonden partij zodat 
zij enerzijds tijdig kaders kunnen stellen en anderzijds een voorstel ontwikkeld wordt dat op breed 
draagvlak binnen de Staten kan rekenen. Basis hiervan is een door GS opgestelde startnotitie. Deze 
startnotitie wordt opgesteld op het moment dat mogelijk een verbonden partij wordt opgericht.  
 
Startnotitie 
In een startnotitie wordt vormgegeven aan drie van de vier bouwstenen) van een verbonden partij, die 
voor PS van belang zijn: Missie, opdracht en taken, Besturingsmodel (Positie provincie) en Financieel 
kader. De bouwstenen zijn in onderstaande figuur te zien, waarbij de bovenste rij bouwstenen van 
belang is voor de sturingspositie van PS. 

 
3 Op basis van dit onderzoek is een aantal algemene lessen geformuleerd voor de toekomstige rol en positie van PS ten 
aanzien van complexe verbonden partijen. Voor de definitie van complexe verbonden partijen wordt u verwezen naar 
Statenmemo verbonden partijen (27 februari 2019). 
4 Idem. 
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Een startnotitie bevat derhalve de volgende elementen. 
• Een motivering waarom taken bij een verbonden partij ondergebracht worden. Wat zijn de 

inhoudelijke en/of financiële redenen om een verbonden partij op te richten? Hiertoe behoort een 
beschrijving van het mandaat aan de verbonden partij: waarover houdt de provincie zeggenschap 
en waarover heeft de provincie geen zeggenschap meer? 

• Een heldere weergave van de missie, opdracht, en doelen van de op te richten verbonden 
partij, waarbij aandacht is voor de meetbaarheid (de effectiviteit) van de doelen. De doelen van de 
verbonden partij dienen hierbij gerelateerd te worden aan provinciale doelen, bij voorkeur met 
behulp van indicator(en). Ook wordt in het licht van de doelstellingen nagedacht over de 
verwachte levensduur van een verbonden partij. Indien gewenst kan een verbonden partij voor 
een bepaalde periode opgericht worden.  

• Een beschrijving van de financiële, beleidsmatige en bestuurlijke risico’s, bijvoorbeeld 
rolconflicten en ‘dubbele petten problematiek’. In deze risicoparagraaf dient ook aandacht te 
worden besteed aan onzekerheden en ontwikkelingen (het schetsen van een middellange termijn 
perspectief).  

• Een beschrijving van de financiële gevolgen van de oprichting van een verbonden partij: wat zijn 
op het niveau van begroting te verwachten verschuivingen voor de kosten en opbrengsten. 

• Een beschrijving van de gewenste positie van de provincie, waarbij mede in het licht van de 
risico’s  meerdere alternatieven worden overwogen. Hierbij is  aandacht voor de verhouding 
tussen AB en DB en de wijze van benoeming van het AB en DB.  

• Het besturingsmodel wordt specifiek in verband gebracht met de rol van PS: hoe kan PS sturing 
geven aan de verbonden partij en hoe kan PS de verbonden partij controleren. In het verlengde 
hiervan is aandacht voor de verhouding AB/DB en wie zitting neemt in deze organen: GS en/of 
PS.  

• Een juridische paragraaf met een schets van de belangrijkste rechtsgevolgen zoals 
rechtsposities, BTW-compensatie en aansprakelijkheid. In een startnotitie wordt nog niet gekozen 
voor een juridische vorm. Een vaak terugkerend probleem bij de oprichting van verbonden partijen 
is dat te vroeg gekeken wordt naar de juridische vorm en dat deze vervolgens leidend wordt voor 
een verdere inrichting. 

• Waar nodig moeten PS hun eigen contra-expertise organiseren door een second opinion te 
vragen of een eigen onderzoek te laten doen. Al dan niet in samenspraak met andere overheden, 
die deelnemen in de verbonden partij. 

 
Naast bovenstaande elementen worden in de startnotitie randvoorwaarden opgesteld voor de 
uiteindelijk inrichting van de verbonden partij. Het gaat hierbij om randvoorwaarden voor de inhoud 
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van een oprichtingsdocument (vaak een bedrijfsplan) en een reglement. Afhankelijk van het gekozen 
besturingsmodel en de juridische vorm betreft dit bijvoorbeeld een gemeenschappelijke regeling, een 
bestuursovereenkomst of statuten. Deze randvoorwaarden zullen afhankelijk zijn van de verbonden 
partij, het kunnen bijvoorbeeld financiële randvoorwaarden zijn, maar ook de voorwaarde dat een 
haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd dient te worden. Daarnaast zijn dit randvoorwaarden over de 
wijze waarop PS bij de oprichting van de verbonden partij betrokken en geïnformeerd wordt. De 
voorwaarden worden opgenomen in de statuten of de regeling van de verbonden partij, voor zover de 
wet daarin niet voorziet.  
 
De initiatieffase eindigt met het ter goedkeuring voorleggen van de startnotitie aan PS. 
 
Bovenstaande mondt uit in de volgende protocolafspraak tussen PS en GS. 
 
Protocolafspraak 1: Initiatieffase 
Wanneer sprake is van de oprichting van een verbonden partij maken GS een startnotitie met daarin 
tenminste de hierboven in vetgedrukte elementen. De startnotitie wordt vroegtijdig ter goedkeuring 
aan PS voorgelegd, zodat bijsturing mogelijk is. 
 
 
B ONTWERPFASE 
 
Na instemming met de startnotitie zal verdere uitwerking van de organisatie van de verbonden partij 
plaatsvinden in een bedrijfsplan en een reglement. In een bedrijfsplan komen de volgende 
elementen uit de startnotitie terug: 
• missie, opdracht, doelen; 
• een risicoparagraaf; 
• besturingsmodel (met aandacht voor taakverdeling en benoeming AB/DB)5. 
 
Daarnaast bevat het bedrijfsplan de volgende onderdelen. 
• Een financieel kader met een projectbegroting en een exploitatiebegroting met 

meerjarenperspectief.  
• Een beschrijving van de juridische vorm. 
• Een communicatieparagraaf waarin wordt ingegaan op de wijze en frequentie waarmee GS en 

PS geïnformeerd worden vanaf de realisatiefase (zie voor de invulling de realisatie- en 
exploitatiefase) en de sturingsmogelijkheden van PS bij de informatiemomenten. Welke stukken 
worden ter goedkeuring voorgelegd en welke ter informatie?  

• Onderdeel van de communicatieparagraaf is ook het inbouwen van vaste evaluatiemomenten en 
de punten waarop geëvalueerd wordt (zie fase van herijking voor deze punten).  

• Een exitstrategie voor de afzonderlijke deelnemers en voor de verbonden partij als geheel. 
Hierbij dient aandacht te worden besteed aan de gevolgen van een eventuele opheffing van de 
verbonden partij.  

• In het verlengde van de exitstrategie dient een toetredingsstrategie te worden geformuleerd: 
onder welke voorwaarden mag een nieuwe deelnemer toetreden tot de verbonden partij.  

 
5 Mogelijke aandachtspunten hierbij zijn: 

1. Als er sprake is van een netwerk van organisaties die onder de juridische vlag van de verbonden partij opereren, 
verdient dit (extra) aandacht van PS. 

2. Een verbonden partij die opereert in een commerciële omgeving vergt een specifieke aansturing (competenties en 
governance) die anders is dan die van een organisatie met een publieke functie. 

3. Er dient duidelijkheid te bestaan over welke besluiten over de verbonden partij worden voorgelegd aan AB/AVA. 
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• Een crisisinterventieprotocol waarin uiteen wordt gezet welke gereedschapskist GS als 
deelnemer/aandeelhouder en PS als controleur van een verbonden partij nodig hebben in geval 
van een crisissituatie. Daartoe behoort in elk geval een voorziening om de situatie goed te 
doorgronden, zoals een instrument van onderzoek (enquêterecht) en om waar nodig de besturing 
van de organisatie over te nemen. PS kan de benodigde informatie daartoe via GS opvragen.  

• Afspraken over de directe informatielijn, waarin aan bod komen: directe consultatie en 
informeren volksvertegenwoordigers over strategie, governance en financieel presteren 
verbonden partij, buiten de reguliere AB of AvA-cyclus om. 

• In het aandeelhoudersstatuut worden afspraken opgenomen over de informatieplicht van de 
verbonden partij aan PS, vergelijkbaar met die van GS (art. 167 Provinciewet). De wensen van PS 
dient GS daarin mee te nemen. De informatievoorziening verloopt altijd via GS. 

• Afspraken over personele invulling: voor GS is het zaak de personele invulling van een verbonden 
partij kritisch te monitoren aangaande competenties en belangen. Het betreft hier het dagelijks 
bestuur of raad van commissarissen/raad van toezicht. Indien gewenst kan hier een 
integriteitsprotocol aan gehangen worden om integriteitsrisico’s in kaart te brengen. Deze dient 
door PS vastgesteld te worden. Er dient een integriteitscode opgesteld te worden. 

 
In een reglement worden bovenstaande punten uit het bedrijfsplan juridisch verankerd.  
 
PS krijgen in de nieuwe Wgr de bevoegdheid een zienswijze in te dienen bij GS op het ontwerp van 
een gemeenschappelijke regeling of wijziging daarvan (artikel 1 Wgr).  
Het eindproduct van de ontwerpfase is een Statenvoorstel voorzien van een bedrijfsplan en een 
concepttekst van het reglement of statuten. PS dienen hierbij alert te zijn op de volledigheid: zijn alle 
bouwstenen en overige (informatie-) elementen uit de startnotitie terug te vinden en corresponderen 
de stukken met eerder gestelde randvoorwaarden uit de startnotitie. Het bedrijfsplan moet vooral 
worden beoordeeld op de vraag of de beoogde inrichtingsvorm a) de prestaties kan leveren die 
moeten bijdragen aan de provinciale doelstellingen en b) de (financiële en bestuurlijke) risico’s 
voldoende zijn afgedekt.  
  
Bovenstaande mondt uit in de volgende protocolafspraak tussen PS en GS. 
 
Protocolafspraak 2: Ontwerpfase 
Aan het einde van de ontwerpfase wordt door GS een Statenvoorstel gedaan voorzien van een 
bedrijfsplan en reglement. Deze documenten bevatten tenminste de hierboven beschreven 
elementen.   
 
 
C REALISATIEFASE 
 
Na goedkeuring van het voorstel door PS zal de verbonden partij opgericht worden op basis van de 
hierboven beschreven startdocumenten. Hierbij hoort de volgende protocolafspraak tussen PS en GS. 
 
Protocolafspraak 3: Realisatiefase 
Daar waar in de realisatiefase sprake is van afwijking van de door PS vastgestelde kaders in het 
bedrijfsplan of reglement, worden PS geïnformeerd en ontvangen waar nodig een aanvullend voorstel.  
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D EXPLOITATIEFASE 
 
De informatievoorziening aan PS is wettelijk geregeld in het Besluit Begroting en Verantwoording 
(BBV) en voor verbonden partijen die een gemeenschappelijke regeling als juridische vorm hebben in 
de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).  
 
Het BBV schrijft voor dat zowel de provinciale begroting (art.9) als de jaarstukken (art. 26 en 36) een 
paragraaf verbonden partijen bevat. Verder zijn specifieke voorwaarden gesteld over welke elementen 
de rapportage in deze stukken moeten bevatten. Zo schrijft artikel 15 van het BBV voor dat de 
paragraaf verbonden partijen in de begroting tenminste de volgende elementen bevat:  
a. de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen 

in de begroting; 
b. de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen. 
 
De Wgr schrijft voor dat gemeenschappelijke regelingen PS informeren door middel van een 
begroting, de jaarrekening en hierbij een schets van de algemene en beleidsmatige kaders. 
Doorgaans verloopt dit proces via GS, die de stukken met een toelichtende brief aanbiedt. 
In de vernieuwde Wgr is ook opgenomen dat het bestuur van de gemeenschappelijke regeling de 
Staten alle inlichtingen geeft die PS nodig hebben voor de uitoefening van hun taken (art. 17 Wgr). 
 
Als het bestuur van de GR een besluit conform de bepalingen van de regeling wil nemen dan vraagt 
het bestuur aan GS om PS te vragen om een zienswijze hierop te geven. Het geven van een 
zienswijze hoort tot de bevoegdheden van de PS, als dit in de regeling is bepaald. Het bestuur van de 
verbonden partij geeft voorafgaand aan het daadwerkelijke besluit aan wat zij met de zienswijze van 
PS gaat doen. Ter ondersteuning van de bevoegdheid om een zienswijze te geven, kunnen PS met 
de andere stakeholders gezamenlijk het algemeen bestuur van de GR voorstellen een 
gemeenschappelijke adviescommissie in te stellen (art 24a Wgr). Het bestuur regelt de 
bevoegdheden, taken en werkwijze van de commissie. De adviescommissie, waarin ook een statenlid 
op voordracht van PS zitting heeft, behartigt de belangen van PS en de overige stakeholders. De 
commissie ondersteunt de Staten bij de voorbereiding van besluitvorming met betrekking tot de GR en 
adviseert zowel de Staten als het algemeen bestuur.  
 
Tot slot hebben PS zelf de mogelijkheid tot actieve informatievergaring, bijvoorbeeld tijdens 
commissievergaderingen via het vaste agendapunt ‘Verbonden Partijen’, via eventuele leden van PS 
of GS in het AB of DB van de verbonden partij of via werkbezoeken.  
 
Nieuwe (risicovolle) activiteiten 
In het geval dat een bestaande (complexe) verbonden partij van plan is om nieuwe (risicovolle) 
activiteiten op te starten, is het in deze fase van belang om enkele elementen uit de startnotitie (zie 
initiatieffase) opnieuw tegen het licht te houden. 
• Een motivering van het bestuur van de verbonden partij waarom de nieuwe activiteiten bij de 

verbonden partij ondergebracht zouden moeten worden. Wat zijn de inhoudelijke en/of financiële 
redenen om de nieuwe activiteiten op te starten? Indien de nieuwe activiteiten worden opgestart, 
wat zijn de consequenties voor het mandaat van de verbonden partij? Ook wanneer een nieuw op 
te starten activiteit door een verbonden partij binnen het (financiële) mandaat valt, moeten GS en 
PS over de nieuwe activiteiten voortijdig worden geïnformeerd. Onderdeel van de 
informatievoorziening is ook een risicoanalyse van de nieuwe activiteiten. 

• Een beschrijving van de financiële gevolgen van de nieuw op te starten activiteiten: wat zijn op 
het niveau van begroting te verwachten verschuivingen in de kosten en opbrengsten. 
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• Indien de provincie een van de deelnemers is in een verbonden partij is het belang op welke wijze 
om instemming van de deelnemers wordt gevraagd voor de nieuwe activiteiten.  

• Ook dienen PS in staat gesteld te worden om een second opinion te vragen of eigen onderzoek 
te laten doen. 

• Als het bestuur van de verbonden partij een besluit over het opstarten van risicovolle activiteiten 
wil nemen dan vraagt het bestuur aan GS (als aandeelhouder) om PS te vragen om een 
zienswijze hierop te geven. Dit geldt naast de actieve informatieplicht van GS over deze geplande 
activiteiten. 

 
Betrokkenheid en informatievoorziening PS rond de AVA 
Afspraken over de betrokkenheid van PS bij de voorbereiding van een algemene vergadering van 
aandeelhouders (AvA). Dit geschiedt in aanvulling op wat de verbonden partij aanreikt en door middel 
van het zelf aanreiken van zaken die PS – vanuit hun kaderstellende en controlerende rol – op de 
agenda hebben staan. 
In de controle is het van belang een onderscheid te maken in (de doorvertaling van) de 
verantwoording van de verbonden partij over de inhoud en financiën en de verantwoording van GS 
over hun rolneming in een verbonden partij. Het eerste is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
GS en PS waarin ze vanuit het provinciale belang ook zoveel mogelijk samen in staan (‘één 
provinciaal geluid’). Het tweede is een uiting van de rolverdeling tussen GS en PS in het dienen van 
dit provinciale belang via verbonden partijen. 
 
Naast bovenstaande wettelijke voorschriften worden de volgende aanvullende afspraken gemaakt. 
 
Protocolafspraak 4: Informatievoorziening tijdens de exploitatiefase 
• PS worden jaarlijks geïnformeerd door middel van een jaarverslag en begroting van alle 

verbonden partijen. De verbonden partij gaat hierbij tevens in op toekomstige ontwikkelingen, 
mogelijke risico’s en dilemma’s. 

• GS voorzien de stukken van de verbonden partij van een toelichtende notitie waarin de relatie 
wordt gelegd naar provinciale doelen, doelbereiking en risico’s. Deze afspraak geldt voor de als 
belangrijkste aangemerkte verbonden partijen en tevens voor de revolverende fondsen. 

• Bij relevante ontwikkelingen rond de verbonden partij/revolverend fonds of het provinciale beleid 
(bijvoorbeeld bij het starten van een risicovolle activiteit of een herijking) vindt op basis van de 
actieve informatieplicht van GS en van de verbonden partij zelf een extra rapportage of 
informatiebijeenkomst plaats. 

• PS worden achteraf door GS geïnformeerd bij een voordracht voor een nieuw bestuurslid of lid 
van een Raad van Commissarissen.  

• PS laten zich ook op andere wijze informeren over de verbonden partij, bijvoorbeeld door 
werkbezoeken. 

 
 
E HERIJKINGSFASE 
 
Op gezette tijden, welke in het reglement van de verbonden partij zijn vastgelegd, zal in het licht van 
veranderende omstandigheden (wettelijk, economisch, politiek, maatschappelijk) herijking of wel een 
evaluatie plaats moeten vinden van: 
• de opdracht; 
• de doelstellingen en doelbereiking; 
• de financiële kaders; 
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• risico’s, onzekerheden en ontwikkelingen: zijn de omstandigheden en de context waarbinnen ooit 
is besloten een verbonden partij op te richten nog steeds hetzelfde? Welke ontwikkelingen zijn te 
verwachten en hoe past het functioneren van de verbonden partij daarbinnen? 

• het besturingsmodel dient in het licht van bovenstaande punten opnieuw beoordeeld te worden. 
• PS heeft het recht een zienswijze te geven in de herijkingsfase. Het geven van een zienswijze 

hoort tot de bevoegdheden van de Staten.  
 
Naast een evaluatie door de verbonden partij zelf is ook evaluatie door de provincie noodzakelijk. 
Hierbij worden de prestaties, besturing en financiering van de verbonden partij bekeken in het licht van 
provinciale ambities en doelen. In de meest voorkomende gevallen zullen herijking door de verbonden 
partij en de provincie samenvallen in de vorm van een toelichtende notitie van GS bij de herijking door 
de verbonden partij. Het kan zo zijn dat wegens ontwikkelingen (bijvoorbeeld actualisatie van beleid) 
alleen een herijking door de provincie plaatsvindt. Naast een evaluatie door de verbonden partij en/of 
provincie wordt op initiatief van PS aan het begin van de Statenperiode een evaluatie uitgevoerd over 
de informatievoorziening aan PS en of deze kloppend en volledig is. Ook vindt aan het begin van een 
Statenperiode een evaluatie plaats welke verbonden partijen tot de belangrijkste horen. 
 
De frequentie van het uitvoeren van een evaluatie door de verbonden partij zal per verbonden partij 
verschillen en dient aan te sluiten bij ijkpunten van de verbonden partij. Zo is bij de RUD duidelijk dat 
rond de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal moeten worden bekeken wat de gevolgen 
daarvan zijn voor de deelnemers en de RUD.  
 
Gedurende de herijkingsfase hebben PS de mogelijkheid tot bijsturing van de voor PS van belang 
zijnde bouwstenen. Deze mogelijkheid is echter beperkter dan bij oprichting van een verbonden partij. 
Daar waar een bestaande verbonden partij een eigen besluitvormingsorgaan heeft, is dit bij oprichting 
niet het geval en vindt besluitvorming plaats door PS.  
 
Uit het bovenstaande kunnen de volgende protocolafspraken worden afgeleid. 
 
Protocolafspraak 5: Herijkingsfase 
• Op vastgestelde momenten vindt een evaluatie door de verbonden partij zelf plaats met daarin de 

hierboven beschreven elementen. 
• Op vastgestelde momenten vindt een evaluatie door GS plaats met daarin bovenstaande 

elementen. Dit zal in de meeste gevallen in de vorm van een toelichtende notitie zijn bij de 
herijking die is uitgevoerd door de verbonden partij, met expliciete aandacht voor de provinciale 
doelen. 

• Aan het begin van een Statenperiode wordt op initiatief van PS een evaluatie uitgevoerd over de 
informatievoorziening aan PS en welke verbonden partijen tot de belangrijkste horen. 

• Indien in de reglementen van bestaande verbonden partijen geen vaste evaluatiemomenten zijn 
beschreven dienen deze hieraan toegevoegd te worden met een overgangstermijn van 2 jaar na 
inwerking treden van dit protocol. 

 
 
BEËINDIGING 
 
De beëindigingsfase wordt als exitstrategie behandeld bij de ontwerpfase en is derhalve niet 
opgenomen als aparte fase in dit protocol.  
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