
Verslag van de Begeleidingscommissie Accountant 
Datum: 11 mei 2022 
Tijd: 8:30-9:30 uur 
Plaats: Provinciehuis, zaal A0.03 

Aanwezig: 
Statenleden Siemen Vegter (voorzitter, CDA), Bert Vorenkamp (PVV), Kees Vianen (VVD), Gertjan 
Zuur (CDA). Namens EY: Bas Wouter Littel (accountant) en Richard Been (manager controleproces) 
Gedeputeerde Nelleke Vedelaar (PvdA), Kuba Filipkowski (financieel adviseur FPC), Laurent 
Dwarshuis (Statenonderzoeker) 

Afwezig: 
Statenlid Henk Nijmeijer (GroenLinks) 

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 8:30 uur.

2. Vaststelling agenda
De agenda wordt conform vastgesteld

3. Verslag van 26 januari 2022
Het verslag van 26 januari 2022 wordt goedgekeurd.
Er zijn twee vragen naar aanleiding van het verslag. Er is de vorige vergadering gesproken over de
wegenruil bij Emmen in 2021. De heer Zuur kon moeilijk terugvinden in de jaarrekening of deze ruil
(financieel) is afgerond. Gedeputeerde Vedelaar geeft aan dat de wegenruil is afgerond en verwerkt in
de jaarstukken. Naar wens kan ambtelijk informatie worden verstrekt.
Gedeputeerde Vedelaar geeft aan dat in bredere zin bij infrastructurele werken rekening wordt
gehouden met sterk stijgende bouwkosten voor opdrachtgever (provincie) en opdrachtnemers. Dit
betekent dat heroverwegingen in prioriteiten, doelstellingen en kostenramingen aan de orde komen.
PS worden geïnformeerd door het college.

4. Bespreking Accountantsverslag bij de Jaarstukken 2021
De accountant geeft eerst een mondelinge toelichtingen. De belangrijkste zaken die hij aanstipt:

- De afwijking in de realisatie is kleiner dan vorig jaar. Dat geeft de accountant de indruk dat er
zorgvuldiger gestuurd wordt op de realisatie van de begroting. De interne beheersmaatregelen
lijken hun vruchten af te werpen. De aandacht voor realisatie blijft onverminderd nodig en de
accountant merkt op dat de afhankelijkheid van samenwerkingspartners groot blijft.
Afwijkingen in hun bedrijfsvoeringen hebben consequenties voor de provinciale begroting
terwijl daar minder direct op gestuurd kan worden door de provincie.

- De gevolgen van de zandwinning bij de Huttenheugte zijn adequaat gerapporteerd en
financieel verwerkt in de jaarrekening.

- De verantwoordingsstructuur rondom grote subsidies is gewijzigd (als gevolg van wijziging in
BBV, eerder besproken in PS en BCA). De accountant is van mening dat de provincie de
stelselwijziging goed heeft doorgevoerd. Alle grote subsidies zijn daarbij gecontroleerd en dit
is aan de zijde van de provincie correct verwerkt.

- De financiële onrechtmatigheid is circa € 200.000,- en de accountant beoordeelt dit als een
laag en aanvaardbare afwijking.

- De SISA-verantwoording wordt steeds omvangrijker (van 16 naar 22 bijlagen). De accountant
merkt op dat dit steeds meer werk kost. De verwerking door de provincie verdient op dit punt
complimenten.



- Dit jaar heeft de accountant expliciet gemaakt hoe hij controleert op frauderisico.
- Risico op cyberaanvallen moet een belangrijk aandachtspunt in de organisatie zijn en blijven.

De accountant controleert aan de hand van gesprekken in hoeverre de digitale beveiliging is
georganiseerd. Zijn beeld is dat het op dit moment op orde is. Hij doet een aantal
aanbevelingen in het rapport.

De voorzitter staat een vragenronde toe onder de leden. 
De heer Zuur vraagt: Is het persbericht bij de jaarstukken niet verwarrend? Eerst wordt gesproken 
over een afwijking van 3.3% en ook over een overschot van 10 miljoen? Dat correspondeert niet. De 
accountant is het daar mee eens, als het onderdeel was van zijn controle dan had hij een 
opmerkingen gemaakt. De gedeputeerde geeft aan dat het onderwerp van gesprek blijft hoe in 
samenhang wordt gecommuniceerd over doelen, resultaten en de financiële verantwoording. 
De heer Vorenkamp vraagt of de proef met de rechtmatigheidscontrole tot aan GS is getest. Dit is 
inderdaad gebeurt, de organisatie is klaar voor de nieuwe werkwijze met ingang van 2023. 
Ook vraagt hij hoe de risico-inventarisatie tot stand komt. Is het model achter de risico-inschattingen 
getoetst? De heer Filipkowski geeft aan dat dit in samenwerking met externe specialisten is 
opgebouwd. De accountant kan zich voorstellen dat een externe partij regulier het model kan toetsen. 
Beide werkmethodes zijn mogelijk, het één is niet per se beter dan het ander, als het model maar 
regelmatig wordt getoetst. 
De gedeputeerde meldt dat het gesprek over risico’s en het vooruitkijken steeds vaker en regelmatiger 
wordt gevoerd zowel ambtelijk als bestuurlijk. Dit helpt om risico’s tijdig adequaat in te schatten. 

Aandachtspunten voor de interim-controle 
De volgende afspraak wordt gemaakt: de voorzitter zal in overleg met de griffie bezien hoe PS input 
kunnen geven voor de komende controles die de accountant gaat uitvoeren (interim-controle en 
jaarrekeningcontrole 2022).  

5. Rondvraag
Er worden geen rondvragen gesteld. Een datum voor de volgende vergadering wordt afgestemd op
basis van het controleproces. De griffie doet t.z.t. een voorstel aan de BCA.

6. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 9:20 uur.
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VERTROUWELIJK

Provinciale Staten van de

Provincie Drenthe

T.a.v. de Begeleidingscommissie Accountant (BCA)

Postbus 122

9400 AC  ASSEN

Groningen, 21 april 2022 REQ6679672/RB/bj

Geachte leden van Provinciale Staten,

In aansluiting op onze controle van de jaarrekening 2021 van de provincie Drenthe hebben wij het genoegen u hierbij de resultaten van 

onze controle te presenteren. 

Wij benadrukken het belang van een open en transparante dialoog met u als leden van Provinciale Staten en de Begeleidingscommissie Accountant 

(BCA). Dit is een essentieel aspect van het controleproces en de corporate governance structuur als geheel.

Dit verslag is uitsluitend bestemd voor gebruik door Provinciale Staten, de BCA, het college van Gedeputeerde Staten en het management en mag 

niet door anderen worden gebruikt.

Wij stellen het op prijs een en ander persoonlijk toe te lichten of eventuele vragen omtrent deze of andere met de controle verband houdende 

zaken te beantwoorden.

Hoogachtend,

Ernst & Young Accountants LLP

drs. B.W. Littel RA

Externe accountant

INHOUD
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Managementsamenvatting
INHOUD

Wij hebben onze controle afgerond. De controle 2021 is volgens planning verlopen en in overeenstemming met de met elkaar overeengekomen 

tijdslijnen. Wij spreken onze waardering uit voor de plezierige samenwerking met de medewerkers van de provincie Drenthe.  

Op de volgende pagina’s hebben wij een tabel opgenomen met daarin de belangrijkste onderwerpen van onze controle die wij met u willen delen. 

Uitkomsten controle

► Goedkeurend oordeel ten aanzien van getrouwheid: wij hebben op 19 april 2022 een controleverklaring met een goedkeurend oordeel 

betreffende de getrouwheid van de jaarrekening 2021 van de provincie Drenthe verstrekt.

► Goedkeurend oordeel ten aanzien van rechtmatigheid: wij hebben op 19 april 2022 een controleverklaring met een goedkeurend oordeel 

betreffende de rechtmatigheid van de jaarrekening 2021 van de provincie Drenthe verstrekt. 

► Op basis van onze controlewerkzaamheden hebben wij geen bijzonderheden geconstateerd ten aanzien van de WNT-verantwoording en de

SiSa-bijlage zoals opgenomen in de definitieve jaarrekening 2021 van de provincie Drenthe.

► Wij concluderen dat het jaarverslag in alle materiële aspecten is opgesteld in overeenstemming met het BBV en geen materiële inconsistenties 

bevat met de jaarrekening.

► Uitbreiding controleverklaring voor fraude en continuïteit: Fraude en continuïteit zijn onderwerpen die in het maatschappelijk verkeer de 

afgelopen tijd meer aandacht hebben gehad. In navolging daarop heeft de Koninklijke Nationale Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) in 

december 2021 wijzigingen in controlestandaard 700 met betrekking tot de verplichte rapportering over continuïteit en fraude in de 

controleverklaring goedgekeurd. Deze uitgebreide rapportering is verplicht vanaf verslagjaar 2022. Wij hebben deze nieuwe reg elgeving echter 

reeds toegepast in onze verklaring bij de jaarrekening 2021 van de provincie Drenthe en rapporteren daarin over de onderkende risico’s voor 

fraude en continuïteit (bij de provincie de afweging of de risico’s vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel zijn op te vangen) en hoe wij daaraan 

in de controle opvolging hebben gegeven. 
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Belangrijkste 

aandachtspunten in onze 

controle

Onze belangrijkste 

observaties

Schattings-

onzekerheid

Conclusie ten aanzien 

van de positie in de 

jaarrekening

Pagina

referentie

Onze analyse van het 

resultaat 2021

Het gerealiseerde resultaat is € 10,1 miljoen voordelig voor 

mutaties in de reserves. De afwijkingen ten opzichte van de 

begroting zijn toereikend toegelicht in de jaarrekening.

N.v.t. Aanvaardbaar Pagina 6

Waardering van 

verstrekte leningen

Verstrekte leningen aan openbare lichamen, deelnemingen en 

overige langlopende leningen van in totaal 

€ 116,0 miljoen worden ultimo 2021 juist gewaardeerd.

Midden Aanvaardbaar Pagina 7

Waardering deelneming 

N.V. NOM

Ultimo 2021 is een voorziening deelneming N.V. NOM 

verantwoord van € 0,5 miljoen; de deelneming is ultimo 2021 

juist gewaardeerd. De bijzondere waardevermindering is 

toereikend toegelicht.

Laag Aanvaardbaar Pagina 8

Verwerking Zandwinning 

Huttenheugte

Wij concluderen dat het project zandwinning Huttenheugte juist 

is verwerkt in de jaarrekening 2021.

Laag Aanvaardbaar Pagina 9

Juiste en volledige 

toerekening van de 

subsidielasten aan het 

boekjaar op basis van de 

gehanteerde grondslag 

voor verantwoording van 

de verstrekte subsidies

Wij hebben vastgesteld dat de subsidielasten over 2021 juist, 

volledig en rechtmatig zijn verantwoord. 

N.v.t. Aanvaardbaar Pagina 10

Managementsamenvatting
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Belangrijkste 

aandachtspunten in onze 

controle

Onze belangrijkste 

observaties

Schattings-

onzekerheid

Conclusie ten aanzien 

van de positie in de 

jaarrekening

Pagina

referentie

Begrotingsoverschrijding-

en zijn onvoldoende 

toegelicht in de 

programmarekening

Wij hebben geen bijzonderheden geconstateerd die duiden op het 

doorbreken van interne beheersmaatregelen door het college van 

Gedeputeerde Staten met als doel overschrijdingen van de 

begroting onvoldoende toe te lichten. 

N.v.t. Aanvaardbaar Pagina 11

Naleving van de Europese 

aanbestedingsregels

Over 2021 zijn voor inkopen met een totaalbedrag van € 76.000 

de Europese aanbestedingsregels niet nageleefd. Wij hebben een 

financiële rechtmatigheidsfout van € 76.000 opgenomen in ons  

overzicht met ongecorrigeerde controleverschillen en financiële 

rechtmatigheidsfouten. 

N.v.t. Financiële 

rechtmatigheidsfout 

van € 76.000

Pagina 12

Verantwoording van de 

bezoldiging van de 

topfunctionarissen in de 

WNT-verantwoording

Wij hebben vastgesteld dat de WNT is nageleefd en dat de 

WNT-verantwoording in de jaarrekening voldoet aan de 

daaraan te stellen eisen. 

N.v.t. Aanvaardbaar Pagina 13

Verantwoording van 

specifieke uitkeringen in 

de SiSa-bijlage

Op grond van ons onderzoek hebben wij bij de specifieke 

uitkeringen geen fouten en/of onzekerheden geconstateerd die 

de voor SiSa geldende rapporteringstolerantie overschrijden. 

N.v.t. Aanvaardbaar Pagina 14
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Wij hanteren een top-down en risk-based controleaanpak. 

Hierbij richten we relatief meer aandacht op onderdelen met een 

hoger risico of met een grotere impact op de jaarrekening. In lijn 

met ons controleplan hebben we de belangrijkste aandachtspunten 

geïdentificeerd als kernpunten van de controle.

Onze kernpunten in de controle
INHOUD
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Gerealiseerd resultaat 2021

Het gerealiseerd resultaat (resultaat na begrote mutaties in reserves) 
over het jaar 2021 bedraagt € 10,1 miljoen voordelig (2020: 
€ 25,5 miljoen voordelig) ten opzichte van een begroot resultaat 
van € nihil. 

Het resultaat over 2021 ten opzichte van de gewijzigde begroting kan 
als volgt worden weergegeven:

In de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de 
jaarrekening 2021 is een gedetailleerd overzicht opgenomen van de 
afwijkingen die tot het rekeningresultaat van € 10,1 miljoen voordelig 
leiden. In de tabel rechts hebben wij een overzicht opgenomen van de 
programmaonderdelen die het resultaat met name bepalen. Voor de 
inhoudelijke analyse van de afwijkingen ten opzichte van de begroting 
verwijzen wij naar de jaarrekening 2021. 

Begrotingsbeheer

Het gerealiseerde resultaat van € 10,1 miljoen bedraagt 3,3% van de 
totaal begrote lasten. In voorgaand jaar was deze afwijking nog 9%, 
hier is dus een verbetering zichtbaar van 5,7 procentpunt. 
De provincie hanteert een vuistregel voor een maximale afwijking van 
3%. Ook wij vinden het halen van 3% een mooi streven. Wij merken 
daarbij op dat in de markt een afwijking van 3% tot 5% tussen 
begroting en realisatie aanvaardbaar wordt geacht. 

De inspanningen van de provincie Drenthe in 2021 om de realisatie 
dichter bij de begroting te brengen lijken effect te hebben.
Overigens merken wij daarbij op dat het in lijn brengen van begroting 
en realisatie een meerjarig proces betreft. Het is bovendien moeilijk 
vast te stellen wat daadwerkelijk het effect is van de inspanningen om 
met de realisatie dichter op de begroting te zitten. Hierbij is ook de 
afhankelijkheid van derde partijen groot. 

Een goed voorbeeld hiervan is de inzet van bijvoorbeeld de RVO en 
Prolander in de uitvoering van programma 2. Stad en platteland. 
In dit programma is sprake van een onderschrijding van lasten 
€ 16,9 miljoen en een onderschrijding van baten € 15,4 miljoen 
wat resulteert in een voordeel van € 1,5 miljoen op dit programma. 
Door het salderend effect is de totale afwijking relatief beperkt terwijl 
de afwijkingen ten opzichte van de begroting hier fors zijn. 

Het blijft voor 2022 dus onverminderd van belang om gefocust te 
blijven op de realisatie van de begroting. 

Analyse van het resultaat 2021
INHOUD

Bedrag (in € 1.000) Begroting 
2021 na 
wijziging

Rekening 
2021

Afwijking

Totale lasten
Totale baten

€ 307.685
(€ 303.774)

€ 285.552
(€ 291.706)

€ 22.133
(€ 12.068)

Saldo van baten en 
lasten

€ 3.911 (€ 6.153) € 10.064

Mutaties in reserves (€ 3.911) (€ 3.911) -

Gerealiseerd resultaat € 0 (€ 10.064) € 10.064

Afwijking in programmaonderdeel ten 
opzichte van begroting (bedragen x € 1.000)

Voordelig Nadelig

1. Besturen en samenwerken € 1.712 -

2. Stad en platteland € 1.454 -

3. Regionale economie en werkgelegenheid € 474

4. Mobiliteit en bereikbaarheid € 6

5. Klimaat en energie € 9

6. Levendig en sociaal € 756 -

7. Middelen en mensen € 3.179 -

8. Integrale Opgaven € 687 -

9. Investeringsagenda € 2.765 -

Totaal € 10.553 € 489

Gerealiseerd resultaat € 10.064

Aanbiedingsbrief
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Kernpunten uit de controle
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Ultimo 2021 heeft de provincie Drenthe voor een totaalbedrag van 

€ 116,4 miljoen aan leningen verstrekt aan derde partijen. 

De samenstelling van de verstrekte leningen kan als volgt nader 

worden weergegeven:

Overige langlopende leningen

De stijging van de overige langlopende leningen wordt veroorzaakt 

door het saldo van nieuw uitgegeven leningen (€ 6,7 miljoen) en 

aflossingen (€ 4,3 miljoen). In 2021 is vanuit bestaande contracten 

bijgestort op uitstaande leningen inzake Glasvezel Zuidenveld 

(€ 1,7 miljoen) en de Coöperatie Glasvezel Noord (€ 1,9 miljoen). 

Een nieuwe lening is verstrekt aan Stichting Groenfonds 

(€ 1,2 miljoen). Tevens zijn via het SVN (Stimuleringsfonds 

Volkshuisvesting) leningen verstrekt (€ 1,0 miljoen). 

Het overige bestaat uit diverse uitzettingen van geringe omvang. 

Op zonneleningen verstrekt via het SVN is € 1,6 miljoen afgelost in 

2021. Het resterende afgeloste deel bestaat uit reguliere aflossingen. 

Waardering Verstrekte leningen
INHOUD

Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van 1 jaar 

of langer

Deze positie is met € 20 miljoen gedaald vanwege de afloop van 

twee obligaties in 2021. 

Waardering verstrekte leningen

Met betrekking tot de overige verstrekte langlopende leningen hebben 

wij vastgesteld dat de leningnemers in 2021 aan hun rente- en 

aflossingsverplichtingen hebben voldaan. Enige uitzondering hierop is 

een verstrekte lening waarop in 2021 niet is afgelost terwijl vier 

termijnen zijn vervallen. Deze positie (€ 100.000) is geheel voorzien op 

balansdatum. 

Daarnaast hebben wij vastgesteld dat de provincie een adequate analyse 

heeft gemaakt van de inbaarheid van de betreffende verstrekte 

geldleningen ultimo 2021, die wij hebben getoetst. Hieruit zijn geen 

indicaties voor een mogelijke bijzondere waardeverminderingen van de 

leningen gebleken. 

Conclusie

Wij concluderen dat de verstrekte leningen ultimo 2021 juist zijn 

gewaardeerd. 

Omschrijving (bedragen x € 1.000) 31-12-
2021

31-12-
2020

Leningen aan openbare lichamen 20.000 20.000

Leningen aan deelnemingen 18.269 18.269

Overige langlopende leningen 78.067 75.680

Overige uitzettingen met een 
rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

50 20.048

Totaal 116.386 133.997
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Onder de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen van de post 

financiële vaste activa in de jaarrekening is onder meer de deelneming 

in de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland 

(N.V. NOM) van de provincie Drenthe opgenomen. Ultimo 2021 

bedraagt de verkrijgingsprijs van het aandelenbelang van de 

provincie Drenthe (16,66%) (voor bijzondere waardeverminderingen) 

€ 28,1 miljoen. Het aandelenbelang van de provincie Drenthe is primair 

in 2016 tot stand gekomen middels de overname van 16,66% van de 

aandelen van N.V. NOM van het ministerie van Economische Zaken (EZ). 

De overnameprijs van € 21,5 miljoen was gebaseerd op de intrinsieke 

waarde van N.V. NOM per 1 januari 2016, gecorrigeerd voor de 

benaderde marktwaarde van de participaties, daar deze in de 

jaarrekening van N.V. NOM tegen verkrijgingsprijs of lagere 

marktwaarde worden gewaardeerd.

Na de liquidatie van het IFNN in 2020 en de agiostorting (€ 3,0 miljoen) 

van het uitgekeerde bedrag op de aandelen van de NOM is er in 2021 

opnieuw sprake geweest van een agiostorting. Vanuit het Rijk is er de 

wens geweest om de liquiditeitspositie van NOM te versterken om op 

deze wijze het noordelijk bedrijfsleven te ondersteunen. Voorwaarde 

hierbij was dat de andere aandeelhouders (de drie noordelijke 

provincies) naar rato zouden bijdragen. Dit heeft geleid tot een 

agiostorting van € 3,9 miljoen in 2021 op de aandelen van de NOM 

door de provincie Drenthe. Verder is er in 2021 sprake geweest van 

afwikkeling van een overeenkomst met het Rijk inzake risico-afdekking 

van onderneming ‘D’, doordat het belang van de NOM in deze 

onderneming voor een groot deel is verkocht. Dit heeft geleid tot een 

afwaardering op de aandelen van € 0,3 miljoen doordat de 

aankoopwaarde lager is vastgesteld. 

Waardering deelneming NOM
INHOUD

Waardering deelneming NOM

Uit de door de provincie Drenthe uitgevoerde analyse van de jaarstukken 

2021 van N.V. NOM blijkt dat de marktwaarde van het aandelenbelang 

€ 0,5 miljoen lager is dan de boekwaarde van € 28,1 miljoen. 

Ultimo 2021 bedroeg het verschil met  de lagere marktwaarde van het 

aandelenbelang nog € 0,4 miljoen. Dit betekent dat de provincie in 2021 

een aanvullend bedrag van € 0,1 miljoen in de voorziening heeft gestort. 

Conclusie

Wij hebben vastgesteld dat bijzondere waardevermindering van de 

deelneming in N.V. NOM toereikend is toegelicht in de toelichting op de 

financiële vaste activa in de jaarrekening. 
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Als onderdeel van onze controle hebben wij specifieke aandacht gehad 
voor de verwerking van de zandwinning in een recreatieplas bij 
vakantiepark De Huttenheugte. Dit vanwege het specifieke karakter 
van dit project en de vorming van een nieuwe voorziening in de 
jaarrekening. 

In 2021 is de zandwinning vanuit de recreatieplas van start gegaan.
In 2021 hebben zich twee ontwikkelingen met betrekking tot de 
zandwinning voorgedaan in het nadeel van de provincie Drenthe. 
Door het tijdsbestek waarin winning plaats moet vinden is levering 
vanuit de zandwinning op het project m.b.t. de aansluiting Pottendijk 
N391 niet mogelijk gebleken in 2021. Verder is gebleken dat de 
aannemer en eigenaar van de recreatieplas Center Parcs onderling 
geen afspraken hebben gemaakt over de overige te winnen 
hoeveelheid zand om de plas op diepte te brengen. Center Parcs heeft 
de provincie gewezen op de verplichting de volledige hoeveelheid zand 
te winnen om de recreatieplas op diepte te brengen. 
Op projecten Emmerschans en Klijndijk kan in totaal 120.500 m3

worden gebruikt. Uit het contract met Center Parcs blijkt een 
verplichting tot winning van 437.000 m3. Voor het overschot aan zand 
heeft de provincie een afnemer gevonden. Vanwege het grote aanbod 
ineens is de prijs per kuub die de afnemer betaald fors lager dan de 
winningskosten per kuub van de provincie. 
Doordat de winning nog doorloopt tot en met 2024 en doordat de 
verkoop van het zand aan de afnemer nog moet plaats vinden is er 
sprake van een lopend verlieslatend contract. Hiervoor moet een 
voorziening worden gevormd. 

Activering en verlies jaarrekening 2021
Tot en met 31 december 2021 zijn voor het project voor € 1,1 miljoen 
aan kosten gemaakt. De inschatting van totale kosten van het project 
per 31 december 2021 is € 3,0 miljoen. Op de projecten Klijndijk en 
Emmerschans kan naar rato van de omvang in m3 zand € 0,8 miljoen 
worden geactiveerd. Dat betekent dat van de gerealiseerde kosten tot 
en met 31 december 2021 € 0,3 miljoen niet geactiveerd kan worden 
en als verlies wordt verwerkt in de jaarrekening 2021. 

Vormen voorziening
Uit de schatting van de totale kosten blijkt dat tot en met voltooiing 
van het project de provincie nog € 1,8 miljoen aan kosten verwacht te 
maken. De opbrengst die hier tegenover staat betreft de verkoop van 
het zand aan de afnemer voor € 0,4 miljoen. Het restant a 
€ 1,4 miljoen betreft een verlies wat de provincie in de toekomst nog 
moet gaan nemen. Doordat de provincie vanuit de contracten met 
Center Parcs en de afnemer voor de levering van het overtollige zand 
gebonden is aan afspraken, is hier sprake van een verlieslatend 
contract. Hiervoor moet een voorziening worden gevormd in de 
jaarrekening 2021. Wij hebben vastgesteld dat een voorziening van 
€ 1,4 miljoen in de jaarrekening is opgenomen.
Tezamen met het niet geactiveerde bedrag van € 0,3 miljoen leidt het 
vormen van de voorziening tot een last van € 1,7 miljoen in de 
jaarrekening 2021. 

Belangrijkste observaties
Met het in eigen beheer nemen van de zandwinning heeft de provincie 
risico’s genomen die normaliter door marktpartijen worden genomen. 
Door veranderde omstandigheden is de initiële positieve inschatting 
voor dit project niet waar gemaakt. Uit realisatie blijkt dat er fors meer 
kosten dan vooraf ingeschat door de provincie moeten worden 
gemaakt om aangegane verplichtingen gestand te doen. 
Wij begrijpen dat lessen getrokken gaan worden uit de ontstane 
situatie. In algemene zin adviseren wij het college van 
Gedeputeerde Staten in voorkomende gevallen te overwegen om de 
uitvoering van dergelijke projecten aan de markt over te laten. 

Conclusie
Wij concluderen dat het project zandwinning Huttenheugte juist is 
verwerkt in de jaarrekening 2021. 

Verwerking zandwinning Huttenheugte
INHOUD
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Kernpunt

Subsidielasten uit hoofde van verstrekte projectsubsidies worden met 
ingang van boekjaar 2021 naar rato van de begrote voortgang van het 
project van de subsidieontvanger (op basis van de projectkosten) als 
last aan het boekjaar toegerekend, tenzij uit tussentijdse monitoring 
van het subsidieproject blijkt dat de werkelijke voortgang afwijkt van de 
begrote voortgang. Dit betreft een verplichte stelselwijziging op basis 
van de geldende verslaggevingsregels in het Besluit Begroting en 
Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Deze stelselwijziging is 
verwerkt in de jaarrekening 2021. Subsidielasten uit hoofde van 
exploitatiesubsidies worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze 
betrekking hebben.

Onze aanpak 
Wij hebben de volgende controlewerkzaamheden uitgevoerd om vast te 
stellen of de subsidielasten en –verplichtingen over 2021 juist en 
volledig zijn verantwoord:
► Vaststellen of het door de provincie Drenthe gehanteerde stelsel 

voor verantwoording van de verstrekte subsidies in 
overeenstemming is met het BBV en het door PS vastgestelde 
grensbedrag zoals opgenomen in de financiële verordening.

► Inhoudelijke controle van de doorgevoerde stelselwijziging.
► Inwinnen van inlichtingen bij de verantwoordelijk medewerkers.
► Cijferanalyses op de subsidielasten en –verplichtingen.
► Detailwerkzaamheden op verplichtingen om vast te stellen dat 

subsidies niet onterecht zijn opgeknipt om onder de vastgestelde 
drempelwaarde te blijven. 

► Detailcontroles op de verantwoorde subsidielasten en het nog te 
betalen deel om vast te stellen of deze rechtmatig zijn verstrekt en 
in overeenstemming met de grondslagen voor lastneming van de 
provincie Drenthe op de juiste wijze zijn toegerekend aan het 
boekjaar 2021.

► Analyse van de volledigheid van subsidievaststellingen en de 
mogelijk daaruit voortkomende afwikkelingsverschillen, om vast te 
stellen dat de subsidievaststellingen in het juiste boekjaar zijn 
verantwoord.

Juiste en volledige toerekening van de subsidielasten aan het boekjaar, rekening houdende met 
de stelselwijzigingINHOUD

Belangrijkste observaties
► De verplichte stelselwijziging is juist en volledig verwerkt in de 

jaarrekening 2021. Deze is tevens toereikend toegelicht in de 
jaarrekening.

► De in 2021 verstrekte subsidies zijn in de jaarrekening in 
overeenstemming met het BBV en de financiële verordening 
verantwoord.

► De commissie BBV heeft geadviseerd om voor de toegekende 
subsidies, waarvoor de lasten nog niet volledig zijn verantwoord 
op basis van de begrote voortgang, een reserve te vormen. 
De provincie heeft in overeenstemming hiermee de reserve 
Verstrekte subsidies gevormd. 

► De RVO is een belangrijke uitvoeringsorganisatie van de provincie. 
Wij constateren dat het subsidieproces van de RVO niet volledig 
aansluit op het (nieuwe) stelsel van lastneming van subsidies van uw 
provincie. Wij adviseren om gezamenlijk met de andere provincies 
(in IPO-verband) in overleg te blijven met de RVO en deze processen 
en verantwoordingsinformatie van de RVO beter op elkaar te laten 
aansluiten.  Wij hebben geconstateerd dat één subsidie beschikt 
door de RVO over het drempelbedrag van de provincie Drenthe heen 
gaat. Dit heeft geleid tot een aanpassing in de jaarrekening 2021.

Conclusie

Op basis van de door ons verrichte controlewerkzaamheden 
concluderen wij dat de subsidielasten over 2021 juist, volledig en 
rechtmatig worden verantwoord. De niet uit de balans blijkende 
verplichtingen zijn tevens in alle materiële aspecten juist en volledig 
verantwoord.
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Kernpunt

De Nederlandse controlestandaarden (en specifiek NV COS 240) 

veronderstellen dat altijd een inherent risico bestaat dat het 

management wenst te sturen door interne beheersmaatregelen te 

doorbreken (management override of controls). Als gevolg hiervan 

onderkennen wij dan ook het risico dat het college van Gedeputeerde 

Staten toelichtingen in de jaarrekening oneigenlijk beïnvloedt, 

bijvoorbeeld door afwijkingen van de begroting onvoldoende toe te 

lichten in de jaarrekening.

Wij hebben geen bijzonderheden geconstateerd die duiden op het 

doorbreken van interne beheersmaatregelen door het college van 

Gedeputeerde Staten met als doel overschrijdingen van de begroting 

onvoldoende toe te lichten.

Onze aanpak 

Wij hebben de volgende werkzaamheden uitgevoerd om vast te stellen 

dat het college van Gedeputeerde Staten het jaarrekeningresultaat niet 

op oneigenlijke wijze heeft beïnvloed:

► Inwinnen van inlichtingen bij management en medewerkers 

betrokken bij het opstellen van de jaarrekening.

► Gedetailleerde controle op begrotingsrechtmatigheid.

► Analyse van bijzondere, ongebruikelijke boekingen gedurende het 

boekjaar.

► Risicogerichte controlewerkzaamheden ten aanzien van handmatige 

boekingen, bijvoorbeeld boekingen rondom jaarafsluiting en 

boekingen gemaakt door functionarissen buiten het financieel 

afsluitingsproces. 

Toelichting begrotingsoverschrijdingen in de programmarekening
INHOUD

Belangrijkste observaties

► Wij hebben geen indicaties verkregen op bijzondere of 

ongebruikelijke boekingen of oneigenlijke beïnvloeding van het 

jaarrekeningresultaat.

Conclusie

Op basis van onze controlewerkzaamheden hebben wij geen 

bijzonderheden geconstateerd die duiden op het doorbreken van 

interne beheersmaatregelen door het college van Gedeputeerde 

Staten met als doel toelichtingen van afwijkingen van de begroting 

oneigenlijk te beïnvloeden.
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Kernpunt

Als gevolg van de complexe wet- en regelgeving rondom Europese 

aanbestedingen bestaat een verhoogd risico dat inkopen niet in 

overeenstemming met de Europese aanbestedingsregels plaatsvinden. 

Gezien de omvang van deze inkopen kan dit inherent tot materiële 

financiële rechtmatigheidsfouten in de jaarrekening leiden. 

Onze aanpak 

Wij hebben de volgende werkzaamheden uitgevoerd om vast te stellen 

of de Europese aanbestedingsregels over 2021 zijn nageleefd:

► Wij hebben de opzet (o.a. middels inwinnen van inlichtingen bij de 

verantwoordelijk medewerkers van de inkoopafdeling) en het 

bestaan van de interne beheersing van het aanbestedingsproces 

beoordeeld.

► Aan de hand van de spendanalyse steekproefsgewijs vaststellen of 

inkopen die de geldende Europese aanbestedingsdrempels 

overschrijden Europees zijn aanbesteed.

► Vaststellen of in 2021 gegunde opdrachten die de Europese 

aanbestedingsdrempel overschrijden maar nog niet tot inkopen in 

2021 hebben geleid Europees zijn aanbesteed.

► Analyse en bepaling van de impact van de rechtmatigheidsfout uit 

voorgaand jaar op de rechtmatigheid van het huidige jaar.

► Meerjarenanalyse van de inkopen per crediteur om vast te stellen of 

sprake is van repeterende inkopen die (meerjarig) de Europese 

aanbestedingsdrempel overschrijden en of deze Europees zijn 

aanbesteed.

Naleving van de Europese aanbestedingsregels 
INHOUD

Belangrijkste observaties

Uit onze uitgevoerde werkzaamheden blijkt dat over 2021 voor een bedrag 

van € 76.000 (vorig jaar: € 309.000) aan inkopen niet in overeenstemming 

met de Europese aanbestedingsregels heeft plaatsgevonden. Wij hebben 

hiervoor derhalve een financiële rechtmatigheidsfout meegenomen in ons 

overzicht met controleverschillen.
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Kernpunt

Op basis van de Wet Normering Topinkomens (WNT) is de bezoldiging van 

topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector in dienstverband 

en bij ontslag wettelijk gemaximeerd. Voor de bezoldiging van 

topfunctionarissen geldt daarnaast een publicatieverplichting in 

de jaarrekening. Dit geldt eveneens voor de bezoldiging van 

niet-topfunctionarissen, indien zij de bezoldigingsmaxima van 

topfunctionarissen overschrijden.

Gegeven de complexiteit van deze wetgeving in combinatie met de 

(wettelijk bepaalde) lage controletolerantie voor de accountant bestaat 

een verhoogd risico dat de WNT over 2021 niet is nageleefd en/of de 

toelichting op de WNT niet voldoet aan de gestelde vereisten.

Onze aanpak 

Wij hebben de volgende werkzaamheden uitgevoerd om vast te stellen dat 

de WNT over 2021 is nageleefd en dat de toelichting in de jaarrekening 

voldoet aan de daaraan te stellen eisen: 

► Inwinnen van inlichtingen bij de verantwoordelijk medewerkers inzake 

de totstandkoming van de WNT-verantwoording.

► Aansluiten van de WNT-verantwoording in de jaarrekening met 

onderliggende bescheiden uit de salarisadministratie en financiële 

administratie.

► Vaststellen of de bedragen in de WNT-verantwoording tot stand zijn 

gekomen in overeenstemming met de WNT.

► Analyse van de volledigheid van functionarissen die verantwoord 

dienen te worden in het kader van de WNT.

► Analyse volledigheid van de in de verantwoording opgenomen 

looncomponenten en vergoedingen, zowel vanuit de salaris- als de 

financiële administratie. 

Bij onze controle hebben wij gebruikgemaakt van specialisten van ons 

landelijk WNT-kennisteam.

Verantwoording van de bezoldiging van de topfunctionarissen in de WNT-verantwoording
INHOUD

Belangrijkste observaties

In overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving 

kwalificeren de secretaris en de griffier van de provincie als 

leidinggevende topfunctionaris. De bezoldiging van de secretaris en 

de griffier blijft binnen het voor de provincie algemeen geldende 

bezoldigingsmaximum.

Anticumulatiebepaling

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben 

wij geen controlewerkzaamheden verricht op gegevens in de 

WNT-verantwoording, of het ontbreken daarvan, op grond van de 

anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, 

sub n en o Uitvoeringsregeling WNT.

Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of geen 

sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende 

topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen. Wij hebben in 

onze controleverklaring deze aangelegenheid benadrukt middels een 

paragraaf ter benadrukking van overige aangelegenheden.

Conclusie

Wij hebben vastgesteld dat de provincie Drenthe over 2021 de WNT 

heeft nageleefd en dat de WNT-verantwoording in de jaarrekening 

voldoet aan de daaraan te stellen eisen.
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Kernpunt

De provincie Drenthe dient middels de SiSa-bijlage in de jaarrekening 

2021 verantwoording af te leggen over 22 specifieke uitkeringen. 

Dit aantal is verder toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren 

(2020: 16; 2019: 2). De toename van het aantal regelingen waarover 

verantwoording afgelegd dient te worden is een landelijke ontwikkeling, 

ingegeven door aangescherpte vereisten met betrekking tot het 

beschikbaar stellen van specifieke middelen door het Rijk. Iedere 

specifieke uitkering heeft eigen kenmerken en specifieke voorwaarden 

en vereisten. Als gevolg hiervan hebben wij een verhoogd risico ten 

aanzien van de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de 

verantwoorde bestedingen in de SiSa-bijlage onderkend.

Onze aanpak 

Wij hebben de in de SiSa-bijlage van de jaarrekening genoemde 

specifieke uitkeringen gecontroleerd met inachtneming van de Nota 

verwachtingen accountantscontrole 2021. De hierbij geconstateerde 

fouten en onzekerheden dienen op grond van het Bado in het verslag 

van bevindingen te worden opgenomen indien de navolgende 

rapporteringstolerantie per specifieke uitkering wordt overschreden: 

► € 12.500 indien de omvangbasis kleiner dan of gelijk aan 

€ 125.000 is. 

► 10% indien de omvangbasis groter dan € 125.000 en kleiner dan 

of gelijk aan € 1.000.000 is.

► € 125.000 indien de omvangbasis groter dan € 1.000.000 is.

Wij hebben per specifieke uitkering onder andere de volgende 

werkzaamheden uitgevoerd om vast te stellen dat de financiële 

verantwoording in de SiSa-bijlage juist, volledig en rechtmatig is:

► Inwinnen van inlichtingen bij verantwoordelijk medewerkers van de 

financiële en specifieke afdelingen.

► Kennisnemen van de specifieke regeling, projectplannen en 

beschikkingen.

► Vaststellen of de verantwoorde bestedingen in de SiSa-bijlage 

aansluiten met de financiële administratie.

► Detailcontrole van de verantwoorde bestedingen op basis van 

onderliggende documentatie en de van toepassing zijnde 

wet- en regelgeving.

In de managementletter d.d. 9 december 2021 hebben wij de 

organisatie geadviseerd om per SiSa-regeling een dossier (inclusief een 

risicoanalyse) uit te werken. Deze aanbeveling is door de organisatie ter 

harte genomen en goed opgevolgd.

Conclusie

Op grond van ons onderzoek hebben wij bij de specifieke uitkering geen 

fouten en/of onzekerheden geconstateerd die de voor SiSa geldende 

rapporteringstolerantie overschrijden. De SiSa-bijlage dient door uw 

provincie samen met een aantal andere verplicht voorgeschreven 

verantwoordingsstukken voor 15 juli aanstaande elektronisch bij het 

CBS te worden aangeleverd. Door middel van een voorgeschreven tabel 

dienen wij te rapporteren over onze bevindingen ten aanzien van de in 

de jaarrekening opgenomen SiSa-bijlage. 

In de bijlage bij dit rapport zijn deze bevindingen in de voorgeschreven 

tabel opgenomen. De provincie kan deze tabel hanteren ten behoeve 

van verzending naar het CBS.

Verantwoording van specifieke uitkeringen in de SiSa-bijlage
INHOUD
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Wij zijn nagegaan of de financiële beheershandelingen tot stand zijn gekomen binnen de grenzen van de door de Provinciale Sta ten geautoriseerde 
begroting. Wij constateren de volgende overschrijdingen op lastenniveau ten opzichte van de gewijzigde begroting:

In de toelichting op het overzicht van baten en lasten is door het college een analyse van de overschrijdingen opgenomen. De overschrijdingen zijn 
toereikend toegelicht en passen binnen het bestaande beleid of worden gecompenseerd door hogere baten binnen het programma. H et college stelt 
uw Staten voor genoemde overschrijdingen te autoriseren in het kader van de vaststelling van de jaarrekening 2021. Vooruitlop end hierop zijn wij 
hiervan reeds uitgegaan bij het vormen van ons oordeel over de (begrotings)rechtmatigheid.

Wij zijn nagegaan of de investeringen tot stand zijn gekomen binnen de grenzen van de door Provinciale Staten geautoriseerde kredieten. 
Wij constateren de volgende overschrijdingen op investeringsniveau ten opzichte van de gevoteerde kredieten:

In overeenstemming met de Kadernota Rechtmatigheid van de Commissie BBV hebben wij deze overschrijding(en) als financiële rec htmatigheidsfout 
aangemerkt en meegenomen in onze evaluatie van fouten en onzekerheden in het kader van de rechtmatigheid.

Rechtmatigheidsbeheer
INHOUD

Lastenoverschrijding programma Begroting 2021 na wijziging Onrechtmatig, telt niet 
mee in het oordeel

Onrechtmatig, telt mee 
in het oordeel

Programma 3
totaal € 550.000 (3,9%)

Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaand 
beleid, maar niet tijdig konden worden gesignaleerd 

V

Programma 7
totaal  € 6.777.000 (2,3%) 

Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaand 
beleid, maar niet tijdig konden worden gesignaleerd 

V

Omschrijving actief Geïnvesteerd bedrag Door PS beschikbaar 
gesteld krediet

Overschrijding krediet

Vervangingsinvestering audio en video apparatuur € 403.000 € 333.000 € 70.000

Vervangen werkplekken € 1.261.000 € 1.237.000 € 24.000

N386, rotonde Tynaarlo € 1.301.000 € 1.280.000 € 21.000

Oeverbeschoeiing hout ged. Driftbrug - Oosterhesselerbrug 
Klenckerbrug en Hoolbrug

€ 55.000 € 45.000 € 10.000

Vervangingsinvestering Migratie Office 2010 € 80.000 € 73.000 € 7.000

Oeverbeschoeiing beton omg. Kerkbrug €51.500 € 47.500 € 4.000

DHV Dieversluis vervanging deuren € 302.000 € 301.000 € 1.000

Totaal kredietoverschrijding € 137.000
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Subsidies

Wij hebben geconstateerd dat over geheel 2021 in 6 gevallen de beschikking op een subsidieaanvraag-, ofwel vaststelling, niet tijdig is verzonden. 

Het niet tijdig verstrekken van een subsidiebeschikking betreft een formele rechtmatigheidsfout. 

Mutaties reserves

De mutaties in de reserves in het overzicht van baten en lasten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

NB: in bovenstaand overzicht zijn de stortingen en onttrekkingen verantwoord voor verrekeningen van budgetten en resultaatsbestemming.

Voor een nadere toelichting op de stortingen en onttrekkingen aan de reserves verwijzen wij naar de toelichting op het overzi cht van baten en 

lasten in de jaarrekening 2021. Wij hebben vastgesteld dat de stortingen en onttrekkingen aan de reserves rechtmatig hebben p laatsgevonden.

Wij merken op dat bovenstaande stortingen en onttrekkingen begrote stortingen en onttrekkingen zijn. Stortingen naar aanleidi ng van het resultaat 

moeten nog plaatsvinden bij vaststelling van het resultaat en resultaatbestemming door Provinciale Staten. 

Bevindingen ten aanzien van het voorwaardencriterium

Voor onze bevindingen ten aanzien van het voorwaardencriterium (waaronder de rechtmatigheid van de inkopen en aanbestedingen) verwijzen wij 

naar het hoofdstuk “Kernpunten uit de controle”. 

Rechtmatigheidsbeheer
INHOUD

Bedrag Begroting 2021 na wijziging Rekening 2021 Afwijking ten opzichte van begroting na 
wijziging

Storting in reserves € 230.832.000 € 230.832.000 € 0

Onttrekkingen aan reserves € 234.743.000 € 234.743.000 € 0

Saldo mutaties op reserves € 3.911.000 € 3.911.000 € 0
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Misbruik en oneigenlijk gebruik

In de externe en interne regelgeving zijn diverse bepalingen opgenomen die erop zijn gericht om misbruik en oneigenlijk gebru ik te voorkomen. 

Uw provincie heeft de toets op het misbruik en oneigenlijk gebruik neergelegd in interne controleplannen. Behoudens de geconstateerde 

rechtmatigheidsfout inzake de aanbestedingen heeft de uitkomst van deze toets niet geleid tot bevindingen die invloed hebben op de rechtmatigheid 

van baten en lasten en balansmutaties.

Niet-financiële beheershandelingen vallen buiten de scope van de rechtmatigheidscontrole. 

Handelingen en beslissingen van niet-financiële aard vallen buiten de scope van de rechtmatigheidscontrole door de accountant. De accountant toetst 

deze handelingen en beslissingen niet inhoudelijk door gegevensgericht onderzoek. Volstaan wordt in dit kader met het beoorde len van het interne 

systeem van risicoafwegingen. Binnen dit systeem moeten voorwaarden zijn geschapen om risico’s goed te kunnen beoordelen en i n de tijd te kunnen 

volgen.

Wij hebben ons een beeld gevormd over de wijze van totstandkoming van de inventarisatie van de risico’s en de getrouwe weergave van de hieruit 

mogelijk voortvloeiende financiële gevolgen in de paragraaf “Weerstandsvermogen en risicobeheersing” van het jaarverslag.

Daarnaast hebben wij gericht geïnformeerd naar de lopende procedures waarbij de provincie Drenthe betrokken is, teneinde indi caties te verkrijgen 

over de eventuele risico’s op dit vlak. Op grond hiervan beschikken wij niet over aanwijzingen die een nader onderzoek naar d e (financiële) gevolgen 

noodzakelijk maakt.

Rechtmatigheidsbeheer
INHOUD

Aanbiedingsbrief

Managementsamenvatting

Kernpunten uit de controle

Rechtmatigheid

Speerpunten PS

Uw jaarverslag

Interne beheersing

Bijlagen



Accountantsverslag  |  Provincie Drenthe

18VETROUWELIJK

Invoering rechtmatigheidsverantwoording vanaf verslagjaar 2022

Vanaf de jaarrekening 2022 moeten provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (onder voorbehoud van de parlementai re goedkeuring 

van het ingediende wetsvoorstel) een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarstukken. Met de rechtmatigheidsverantwoording legt het 

College van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten verantwoording af over de rechtmatigheid van de baten, lasten en balan smutaties in de 

jaarrekening. Om een rechtmatigheidsverantwoording af te kunnen geven over de naleving van de relevante wet- en regelgeving, dient het College te 

kunnen steunen op een adequaat functionerend systeem van interne beheersing en -controle. Dit systeem dient ook te waarborgen dat een overzicht 

kan worden opgesteld van de afwijkingen van rechtmatigheid. 

Zoals geconstateerd in de managementletter (d.d. 9 december 2021) heeft het College het verslagjaar 2021 gebruikt om opnieuw “proef” te draaien 

voor de rechtmatigheidsverantwoording. Naar onze mening is uw organisatie goed op weg om in 2022 een rechtmatigheidsverantwoording op te 

nemen in de jaarstukken. De interne controles en verbijzonderde interne controles van de primaire processen zijn in de basis van een adequaat niveau 

voor een getrouwe totstandkoming van de rechtmatigheidsverantwoording. Dit beeld is ongewijzigd ten opzichte van hetgeen is gerapporteerd in onze 

managementletter. Vanaf volgend jaar dient in de paragraaf bedrijfsvoering nadere toelichting te worden gegeven op alle afwij kingen die in de 

rechtmatigheidsverantwoording zijn vermeld. Tevens dient er een verklaring te worden opgenomen over de geconstateerde rechtmatigheidsfouten. 

Aspecten die hierbij onder meer in de beschouwingen betrokken dienen te worden zijn de tussentijdse communicatie met PS – of de reden waarom deze 

achterwege is gebleven - alsmede de maatregelen die zijn genomen om verbeteringen aan te brengen om wet- en regelgeving afdoende in processen te 

waarborgen. Wij constateren dat deze toelichting in de paragraaf bedrijfsvoering in de jaarstukken 2021 nog ontbreekt. 

Rechtmatigheidsverantwoording
INHOUD
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Provinciale Staten kunnen ons aandachtspunten meegeven in het kader van onze controle. Aan deze specifieke onderwerpen bested en wij in onze 

controle en rapportering meer aandacht dan noodzakelijk zou zijn voor onze reguliere jaarrekeningcontrole. Voor de controle 2 021 hebben 

Provinciale Staten ons een drietal onderwerpen meegegeven, deze zijn in dit hoofdstuk van ons verslag nader uitgewerkt.

Boeking van subsidies op de juiste grootboekrekeningen (en IV3 categorieën) en verantwoording subsidielast in het juiste jaar.

Onderdeel van onze controle is de controle van subsidielasten in de jaarrekening. Onze controle op juiste verwerking in de fi nanciële administratie van 

subsidielasten bevat onder meer toetspunten met betrekking tot boeking op de juiste grootboekrekening (en IV3 categorie) en b oeking in de juiste 

periode. Wij hebben op deze twee toetspunten geen bevindingen geconstateerd vanuit onze werkzaamheden. 

Controle totaalbedrag lastneming subsidie en toevoegingen aan reserve lastneming subsidies (nieuw per 2021)

Vanwege de stelselwijziging lastneming subsidies per 1-1-2021 heeft dit speerpunt van Provinciale Staten onze bijzondere aandacht gehad tijdens de 

controle. Wij verwijzen voor rapportage naar hetgeen opgenomen bij kernpunt Juiste en volledige toerekening van de subsidielasten aan het boekjaar, 

rekening houdende met de stelselwijziging op bladzijde 10 van dit verslag. 

Terugploegmiddelen NOM

In de BCA-vergadering van 26 januari 2022 werd geconstateerd dat PS de verantwoording van de post terugploegmiddelen NOM onder v lottende 

passiva weinig inzichtelijk vonden. In 2016 heeft het Rijk 20% van de nominale waarde bij de aankoop van de NOM -aandelen teruggestort, de 

zogenaamde terugploegkorting. Deze bedragen zijn gestort op de bankrekening van de provincie Drenthe die penvoerder is. Met h et Rijk is toentertijd 

de afspraak gemaakt dat besteding van de middelen ten goede moet komen aan stimulering van het innovatieve MKB in Noord -Nederland. 

Deze bedragen staan zodoende tijdelijk op de balans. Wij hebben de classificatie van de terugploegmiddelen NOM gecontroleerd aan de hand van 

art. 47-49 BBV en hebben juiste classificatie van de terugploegmiddelen vastgesteld. 

Speerpunten van Provinciale Staten
INHOUD
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Informatiewaarde

Uw jaarverslag bestaat uit de programma-

verantwoording, de paragrafen en overige informatie. 

De informatiewaarde en leesbaarheid van uw 

jaarverslag is goed. 

In overeenstemming met de omvang en complexiteit 

van de provincie bevat het jaarverslag een evenwichtige 

en uitvoerige analyse van de financiële situatie op de 

verslagdatum, ontwikkelingen tijdens het boekjaar en 

inkomsten, alsmede een beschrijving van de risico’s 

en onzekerheden. Daarnaast is in het jaarverslag de 

verwachte gang van zaken opgenomen. 

Kwaliteit paragrafen

Uw jaarverslag bevat alle paragrafen die op basis van 

het BBV verplicht zijn gesteld. De opgenomen 

paragrafen voldoen aan de vereisten op basis van het 

BBV en bieden veel informatie. De informatie is 

gestructureerd en overzichtelijk opgenomen in het 

jaarverslag. Wij beoordelen de kwaliteit van uw 

paragrafen als goed.

Uw jaarverslag en onze observaties
INHOUD

Jaarverslag voldoet aan het BBV

Wij hebben vastgesteld dat het jaarverslag alle 

informatie bevat die op grond van het Besluit Begroting 

en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is 

vereist. 

Jaarrekening en jaarverslag zijn verenigbaar

Wij hebben vastgesteld dat het jaarverslag met de 

jaarrekening verenigbaar is en geen materiële 

afwijkingen bevat op basis van de verkregen kennis bij 

de jaarrekeningcontrole. 
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Wij hebben inzicht verkregen in de opzet van de interne beheersomgeving, voor zover relevant voor onze opdracht. Wij hebben e en gegevensgerichte 

controleaanpak toegepast. Dit betekent dat wij de operationele effectiviteit van de (belangrijkste) interne beheersmaatregelen niet hebben getoetst. In 

onze managementletter 2021, uitgebracht op 9 december 2021, hebben wij onze bevindingen en aanbevelingen van onze tussentijdse controle 2021 

opgenomen. Over het algemeen constateren wij dat de Provincie Drenthe onze aanbevelingen en bevindingen voortvarend oppakt. W ij zullen u in onze 

managementletter 2022 informeren over de opvolging van onze bevindingen en aanbevelingen naar aanleiding van onze tussentijds e controle 2022.

Ons beeld van de IT-omgeving

Onze controle hebben wij niet primair gericht op het afgeven van een oordeel op de continuïteit en de betrouwbaarheid van uw geautomatiseerde 

dataverwerking (of onderdelen daarvan). Wij zijn ook niet geïnstrueerd door Provinciale Staten of het management om hiernaar te kijken. 

De jaarrekeningcontrolewerkzaamheden hebben echter geen tekortkomingen geïdentificeerd ten aanzien van de continuïteit en de betrouwbaarheid van 

uw geautomatiseerde gegevensverwerking. 

In onze managementletter 2021 d.d. 9 december 2021 hebben wij u nader geïnformeerd over onze bevindingen ten aanzien van IT g overnance, 

informatie-beveiliging en de uitkomsten van onze IT-auditwerkzaamheden.

Onze visie op uw interne beheersing
INHOUD
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De cyber-gerelateerde dreigingen blijven zich ontwikkelen, en organisaties dienen dan ook continu aandacht te hebben voor het op peil houden van

hun cybersecurity-weerbaarheid. Het is van belang dat u een stelsel van maatregelen in stand houdt, waarmee wordt geborgd dat:

• verantwoordelijkheden betreffende het melden en opvolgen van cyber-gerelateerde gebeurtenissen zijn belegd;

• een proces is ingericht via welke dergelijke gebeurtenissen worden geëvalueerd en geclassificeerd voor opvolging;

• het management en “those in charge of governance” periodiek wordt geïnformeerd over opgetreden cyber -gerelateerde gebeurtenissen.

Wij constateren dat de provincie Drenhte in de afgelopen jaren zich heeft ontwikkelt op dit onderwerp. Zo is een risico manag ement module  

geïmplementeerd om de risico’s op tactisch en strategisch niveau te registreren en rapporteren. Verder wordt een Information Security Management 

Systeem (ISMS) ingericht om de risico’s omtrent informatiebeveiliging, gestructureerd te identificeren, classificeren en adre sseren. 

Op het vlak van bewustwording heeft de provincie activiteiten om de bewustwording in de praktijk te toetsen, zoals social eng ineering, table tops en 

phishing campagnes. 

Wij bevelen u de volgende aandachtspunten aan om cybersecurity-weerbaarheid verder te verhogen:

• voer een kwalitatieve analyse uit om de kans en impact van de risico’s op de informatieveiligheid te bepalen;

• stel vast welke bereidheid de provincie heeft tot het accepteren van risico’s (risk appetite);

• maak vanuit het inherente risico het effect van getroffen maatregelen op het restrisico (netto risico) inzichtelijk;

• versterk het toezicht op beheeractiviteiten van externe dienstverleners;

• stimuleer het uitvoeren van periodieke risicoanalyses in opdracht van de verantwoordelijke eigenaren van processen en applicaties;

• zorg dat management en directie voldoende is geïnformeerd over de (rest)risico’s, de risk appetite, ontwikkelingen in het dre igingenlandschap, 

de staat van de geïmplementeerde maatregelen en vereisten vanuit wet- en regelgeving. 

Een belangrijk aandachtspunt blijft het bepalen of initiatieven zich snel genoeg ontwikkelen (ook gezien de complexiteit, kos ten en bezetting om

security monitoring in te richten) ten opzichte van het snel veranderende cyber security risico landschap. Wij zien dat de provincie Drenthe dit op een

gestructureerde wijze aanpakt waardoor een mechanisme aanwezig is om een cyberaanval te voorkomen of de impact ervan zo laag mogelijk te

laten zijn.

Cybersecurity
INHOUD
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In de bijlagen hebben wij informatie opgenomen die wij vanuit 

de controlestandaarden of andere regelgeving aan u moeten 

melden. 

Bijlagen

INHOUD
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Materialiteit
Onze controle is gericht op het ontdekken van materiële fouten in de 
jaarstukken. Via de controleverklaring geven we aan dat de jaarrekening 
een getrouw en rechtmatig beeld geeft, hetgeen inhoudt dat wij een 
redelijke mate van zekerheid hebben dat de jaarrekening geen materiële 
fouten bevat.

Wij hebben een materialiteit gehanteerd van € 5,0 miljoen. Dit bedrag is 
gebaseerd op 1% van de totale lasten inclusief de toevoegingen aan de 
reserves (€ 509,6 miljoen). Wij hebben 1% van de totale lasten inclusief 
de toevoegingen aan de reserves als grondslag genomen, omdat op 
grond van artikel 2 lid 1 van het Besluit accountantscontrole decentrale 
overheden (BADO) de goedkeuringstolerantie voor de oordeelsvorming 

over de jaarrekening gesteld dient te worden op 1% van de totale lasten 
inclusief toevoegingen aan de reserves. 
Tijdens onze controle hebben wij verschillen tussen bedragen, 
classificaties, presentatie en toelichtingen vastgesteld. Dit kan 
betrekking hebben op:
► de waardering of presentatie van posten van de jaarrekening; 
► zoals ze naar onze mening moeten worden gewaardeerd of 

gepresenteerd in overeenstemming met Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Bijlage: Controleverschillen

INHOUD

Beschrijving van het controleverschil Bedrag
Effect van deze bevinding op de evaluatie van de interne 
beheersomgeving

Referentie in dit verslag

Lasten RVO vanuit trappenhuis te laag 
verantwoord

€ 2.715.000
Wij hebben beoordeeld in hoeverre deze 
controleverschillen voortvloeien uit een tekortkoming in 
de interne beheersomgeving. Wij hebben geen 
tekortkomingen vastgesteld in het financiële 
afsluitingsproces.

De verschillen met betrekking tot de RVO betreffen 
timingsverschillen doordat de definitieve rapportages 
vanuit de RVO pas beschikbaar komen na het opstellen 
van de eerste concept jaarrekening door de provincie. 

Pagina 10

Reserve Verstrekte subsidies te laag 
verantwoord m.b.t. een door de RVO 
beschikte subsidie

€ 1.485.000 Pagina 10

Schuld aan de provincie Groningen inzake 
POP3 subsidies te hoog verantwoord

€ 2.406.000 *

Vordering op SNN te hoog verantwoord € 139.000 *

Nagekomen verplichting Gemeente Aa en 
Hunze niet verantwoord

€ 183.000 *

Reclassificatie matching bijdragen derden 
vanuit SiSa

€ 2.377.000 *

Diverse overige reclassificaties Diverse *

Gecorrigeerde controleverschillen

Home
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* Gezien de aard van de verschillen hebben wij geen specifieke nadere toelichting in dit verslag opgenomen met betrekking tot d eze verschillen. 
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Wij hebben de ongecorrigeerde controleverschillen met het 

college van Gedeputeerde Staten besproken. Wij zijn van mening 

dat alle verschillen door het management zouden moeten worden 

aangepast. 

De ongecorrigeerde controleverschillen zien volledig toe op 

financiële rechtmatigheidsfouten. Deze kunnen gezien hun aard niet 

worden gecorrigeerd door het college van Gedeputeerde Staten. 

Wij kunnen ons echter vinden in het standpunt van het college van 

Gedeputeerde Staten om deze niet aan te passen, gezien deze 

bedragen niet van materieel belang zijn voor het getrouwe beeld van 

de jaarrekening of niet gecorrigeerd kunnen worden (in het geval van 

financiële rechtmatigheidsfouten). De overwogen kwalitatieve 

factoren zijn:

• het effect op het resultaat voor en na bestemming; 

• het effect op de balansposten, inclusief het eigen vermogen; 

• het effect op significante toelichtingen, individuele items, 

subtotaal of totaal in de jaarrekening.

INHOUD

Beschrijving van het controleverschil Bedrag Effect van deze bevinding op de evaluatie van de interne beheersomgeving

Financiële rechtmatigheidsfout: 

inkopen en aanbestedingen

€ 76.000 Voor een nadere toelichting op onze geconstateerde bevindingen en 

aanbevelingen met betrekking tot de interne beheersing rondom 

aanbestedingen verwijzen wij naar pagina 12 van dit verslag.

Financiële rechtmatigheidsfout: 

kredietoverschrijdingen

€ 137.000 Wij adviseren het college van Gedeputeerde Staten maatregelen te 

treffen om kredietoverschrijdingen tijdig te identificeren en – indien 

noodzakelijk – tijdig Provinciale Staten te verzoeken een aanvullend 

krediet te voteren. 

Voor een nadere uiteenzetting van het bedrag verwijzen wij naar pagina 15 

van dit verslag.

Totaal geconstateerde 

rechtmatigheidsfout:

€ 213.000

Ongecorrigeerde controleverschillen
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Dienstverlening

Naast de controle van de jaarrekening 2021 voeren wij ook de controle uit van het Nazorgfonds gesloten stortplaatsen Provinci e Drenthe en de 

geconsolideerde verantwoording fractievergoedingen 2021. 

Financiële relaties

Financiële relaties kunnen betrekking hebben op relaties van EY als onderneming met provincie Drenthe, evenals relaties van i ndividuen 

(persoonlijke onafhankelijkheid). Daarom voert EY werkzaamheden uit in Nederland en op onze buitenlandse locaties om vast te stellen of een 

covered person met betrekking tot provincie Drenthe of een EY-lidfirma verboden financiële regelingen heeft met provincie Drenthe. Er zijn geen 

bevindingen geconstateerd tijdens het boekjaar.

Andere onafhankelijkheidskwesties

Andere onafhankelijkheidskwesties kunnen bestaan uit:

► Zakelijke relaties

► Werkrelaties
► Andere persoonlijke relaties
► Geschenken en gastvrijheid
► Juridische procedures

Wij zijn niet op de hoogte van dergelijke kwesties die redelijkerwijs van invloed geacht kunnen worden te zijn op onze onafha nkelijkheid met 

betrekking tot provincie Drenthe.

Gebruik van niet-EY-accountants en -specialisten

Wij hebben bij de uitvoering van onze wettelijke controle gebruikgemaakt van externe en interne specialisten. Deze specialist en hebben hun 

onafhankelijkheid aan ons bevestigd.

Bijlage: Wij zijn onafhankelijk

Onafhankelijkheid van onze klanten is één van de fundamenten in ons beroep. Wij monitoren voortdurend 
dat wij voldoen aan de onafhankelijkheidseisen die op ons van toepassing zijn. Op basis hiervan bevestigen 
wij dat Ernst & Young Accountants LLP en de personen die deel uitmaken van het controleteam voldoen aan 
de geldende onafhankelijkheidseisen. 

INHOUD
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Ten aanzien van de verbonden partijen van de provincie Drenthe hebben wij vastgesteld dat:

► de (significante transacties met) verbonden partijen toereikend zijn toegelicht in de jaarrekening en de paragraaf Verbonden partijen;

► geen sprake is van indicaties voor ongeautoriseerde significante transacties met verbonden partijen die indicaties geven voor fraude;

► geen sprake is van indicaties dat de van toepassing zijnde wet- en regelgeving niet is nageleefd.

Naleving notitie verbonden partijen commissie BBV

In oktober 2016 heeft de commissie BBV haar notitie inzake verbonden partijen herzien. In deze notitie gaat de commissie BBV onder meer in 

op de definitie van verbonden partijen, de begrotings- en verslaggevingsvoorschriften voor verbonden partijen, rechtmatigheid en bestuur en 

toezicht.

Op grond van deze verslaggevingsvoorschriften dient in de paragraaf Verbonden partijen onder meer de (verwachte) omvang van h et 

eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en einde van het begrotingsjaar te worden opgenom en,

alsmede de (verwachte) omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar.

In de paragraaf Verbonden partijen in de jaarrekening 2021 heeft de provincie Drenthe hiervoor — in lijn met de notitie verbonden partijen — een 

schatting aangehouden. Deze schatting is door de provincie Drenthe daarnaast toereikend toegelicht in de paragraaf verbonden partijen. 

Wij kunnen ons hierin vinden.

Bijlage: Verbonden partijen
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In het jaarverslag is onder andere de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing opgenomen, die informatie bevat over de 

weerstandscapaciteit, de risico’s en het beleid dat hieromtrent gedurende 2021 is gevoerd.   

Hieronder hebben wij een overzicht opgenomen van de ontwikkeling van het weerstandsvermogen over de afgelopen jaren:

De ratio tussen de beschikbaar en benodigde capaciteit bedraagt ultimo 2021 1,47. Hiermee kwalificeert de ratio (op basis van de interne nota 

weerstandsvermogen en risicomanagement) als ruim voldoende (vorig jaar: ruim voldoende). 

Bijlage: Weerstandsvermogen en risicobeheersing

INHOUD

Weerstandsvermogen 

(bedragen x € miljoen)

Jaarverslag 

2021

Jaarverslag 

2020

Jaarverslag 

2019

Beschikbare capaciteit (A) 26,4 26,5 31,2

Benodigde capaciteit (B) 18,0 18,3 18,4

Ratio weerstandsvermogen 1,47 1,45 1,70

Weerstandsvermogen (A-B) 8,4 8,2 12,8
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Wij zien het ook als onze maatschappelijke plicht om u over bredere 

ontwikkelingen te blijven informeren. Daarom brengen wij graag in 

een notendop een aantal in het oog springende ontwikkelingen onder 

de aandacht.

Aandacht voor Environmental, Social & Governance (ESG)

Een concreet voorbeeld betreft de uitgebreide duurzaamheids-

gerelateerde rapportageverplichtingen (voor grote Nederlandse BV’s 

en NV’s op basis de groottecriteria zoals opgenomen in het 

Burgerlijk Wetboek) onder de Corporate Sustainability Reporting 

Directive vanaf boekjaar 2025, met bijbehorende verplichte 

assurance. Deze wetgeving is (nog) niet verplicht gesteld voor 

overheden. Desondanks adviseren wij u als provincie hierin een 

voortrekkersrol te nemen. Wij informeren u hier graag nader over.

Uitbreiding controleverklaring voor fraude en continuïteit

Fraude en continuïteit zijn onderwerpen die in het maatschappelijk 

verkeer de afgelopen tijd meer aandacht hebben gehad. In navolging 

daarop heeft de Koninklijke Nationale Beroepsorganisatie van 

Accountants (NBA) in december 2021 wijzigingen in 

controlestandaard 700 met betrekking tot de verplichte rapportering 

over continuïteit en fraude in de controleverklaring goedgekeurd. 

Deze uitgebreide rapportering is verplicht vanaf verslagjaar 2022. 

Wij hebben deze nieuwe regelgeving reeds toegepast in onze 

verklaring bij de jaarrekening 2021 en rapporteren daarin over de 

onderkende risico’s voor fraude en continuïteit (bij de provincie de 

afweging of de risico’s vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel 

zijn op te vangen) en hoe wij daaraan in de controle opvolging 

hebben gegeven. 

Voor verdere informatie over de uitgebreidere rapportage in de 

controleverklaring verwijzen wij naar de brochure “Verplichte 

rapportage over fraude en continuïteit in de controleverklaring bij de 

jaarrekening - wat betekent dit voor u als klant” van de Koninklijke 

Nationale Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en naar de 

“Continuïteitsgids” van de NBA. 

Kwartiermakers en minister van Financiën

Naar verwachting wordt begin 2022 een definitieve set Audit Quality 

Indicators voorgesteld. Tevens is onderzoek gepubliceerd waarin 

invoeren van joint audits wordt afgeraden. De Monitoring Commissie 

Corporate Governance overweegt nog of een “Verklaring omtrent 

Risicobeheersing” van het management gevraagd zal worden en of 

de reikwijdte van de Code wordt aangepast. 

In algemene zin blijft gelden dat van bestuurders en interne 

toezichthouders (en van accountants) verdergaande aandacht voor 

risicobeheersing en transparantie worden verwacht. 

Wij blijven de ontwikkelingen volgen en zullen u blijven informeren 

over de impact daarvan. Wij treden indien gewenst ook graag verder 

met u in contact.

Bijlage: Maatschappelijke ontwikkelingen: de rol van de accountant en het publiek belang
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Bijlage: Communicatie met het directieteam, college Gedeputeerde Staten, de Begeleidingscommissie 
Accountant en Provinciale Staten

INHOUD

Gedurende het jaar hebben wij de volgende besprekingen gehad met (een afvaardiging van) het directieteam (DT), GS en de Begeleidingscommissie 

Accountant (BCA):

► 4 november 2021 (ambtelijk): tijdens deze bespreking is de managementletter doorgenomen.

► 22 november 2021 (bestuurlijk): tijdens deze bespreking is de managementletter doorgenomen.

► 26 januari 2022 (BCA): tijdens deze bespreking is de managementletter doorgenomen.

► 22 maart 2022 (ambtelijk): tijdens deze bespreking is het accountantsverslag doorgenomen.

► 31 maart 2022 (bestuurlijk): tijdens deze bespreking is het accountantsverslag doorgenomen.

Naast deze contactmomenten hebben wij gedurende het gehele controleproces (augustus 2021 tot en met april 2022) intensief contact gehad met 

de ambtelijke organisatie van de provincie Drenthe.

2021

Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb

2022

Mrt Apr Mei Jun
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Bijlage: Verplichte communicatie (EU verordening 537/2014)

INHOUD

Onderwerp Onze opmerkingen

Verklaring van onafhankelijkheid Zie bijlage Onafhankelijkheid.

Belangrijkste bij de controle betrokken controle partners Zie bijlage Onafhankelijkheid.

Gebruikmaken andere accountants en/of externe deskundigen Zie bijlage Onafhankelijkheid.

Communicatie Zie bijlage Communicatie.

Controleaanpak, timing van de controle, geïdentificeerde risico’s en 

eventuele wijzigingen hierin

Zie bijlage Communicatie en bespreking kernpunten

Controleaanpak balans- en exploitatieposten We hebben conform voorgaand jaar een gegevensgerichte aanpak gehanteerd 

voor alle balans en exploitatieposten.

Materialiteit Zie bijlage Controleverschillen.

Toelichting en documentatie Door het bestuur zijn ons alle vereiste toelichtingen en documenten verstrekt.

Relevante zaken voor onze beoordeling van afweging van het College 

van Gedeputeerde Staten of de provincie de risico’s vanuit de reguliere 

bedrijfsvoering financieel op kan vangen

Op basis van onze werkzaamheden hebben wij geen serieuze bedreiging 

geïdentificeerd van de mogelijkheid van de provincie om de  risico’s vanuit de 

reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen. Wij verwijzen naar de 

bijlage ‘Weerstandsvermogen en risicobeheersing’ voor een nadere 

toelichting. 

Eventuele significante tekortkomingen in het interne financiële 

controlesysteem 

Wij hebben geen significante tekortkomingen in het interne financiële 

controlesysteem geconstateerd.

Niet-naleving of vermoedelijke niet-naleving van wettelijke en 

bestuursrechtelijke bepalingen

Wij hebben geen niet-naleving van wettelijke en bestuursrechtelijke 

bepalingen geconstateerd, anders dan reeds in dit verslag toegelicht als 

zijnde financiële rechtmatigheidsfouten).
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Bijlage: Verplichte communicatie (EU verordening 537/2014)

INHOUD

Onderwerp Onze opmerkingen

Significante kwesties, zoals besproken met het management, met 

betrekking tot onze benoeming of continuering

Geen.

Significante moeilijkheden die tijdens de wettelijke controle zijn 

ondervonden, significante kwesties die voortvloeien uit de wettelijke 

controle en die zijn besproken, of waarover is gecorrespondeerd, met 

het management; en andere kwesties die voortvloeien uit de wettelijke 

controle en die, naar het professionele oordeel van de auditor, van 

belang zijn voor het toezicht op het financiële verslagleggingsproces

Geen.

Significante problemen in de omgang met het management tijdens de 

controle

Geen.

Significante verslaggevingsrichtlijnen, inclusief kwalitatieve aspecten en 

onze beoordeling van toelichtingen door het management

Naar onze mening zijn de verslaggevingsrichtlijnen acceptabel en consistent 

toegepast. Tevens zijn de transacties in de juiste periode verantwoord en op 

juiste wijze toegelicht.

Zijn materiële alternatieven voor in verslaggevingsrichtlijnen besproken 

met het management

Geen.

Significante schattingen, inclusief onze conclusie over de redelijkheid Wij hebben geen bevindingen te rapporteren.

Significante ongebruikelijke transacties Op basis van onze controle hebben wij geen significante ongebruikelijke 

transacties geïdentificeerd, welke zich buiten het kader van de normale 

bedrijfsvoering van de provincie Drenthe bevinden.

Complexe zaken waarvoor consultatie buiten het controleteam nodig is Geen
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Bijlage: Verplichte communicatie

INHOUD

Onderwerp Onze opmerkingen

Gecorrigeerde onjuistheden/afwijkingen met betrekking tot rekeningen 

en openbaarmakingen

Zie bijlage Controleverschillen.

Niet gecorrigeerde onjuistheden/afwijkingen met betrekking tot 

rekeningen en openbaarmakingen die door het management als 

immaterieel worden beschouwd

Zie bijlage Controleverschillen.

Fraude en niet-naleven van de wet- en regelgeving Wij hebben geen indicaties op fraude of niet-naleving van wet- en regelgeving 

geconstateerd, anders dan reeds in dit verslag toegelicht als zijnde financiële 

rechtmatigheidsfouten).

Voorafgaande goedkeuring van diensten door de BCA Geen.

Overige belangrijke observaties Geen.

Schriftelijke bevestiging van het College van Gedeputeerde Staten Wij hebben het College van Gedeputeerde Staten gevraagd om een 

schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening (letter of representation). 

Deze hebben wij op 19 april 2022 ontvangen. Er zijn geen aanvullingen 

opgenomen ten opzichte van de standaardtekst.
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Bijlage: Verplichte communicatie

INHOUD
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De verantwoordelijkheden van de accountant

Verantwoordelijkheden ten aanzien van de jaarrekening

Wij hebben de jaarrekening voor 2021 van provincie 

Drenthe gecontroleerd. Het is de verantwoordelijkheid van 

het college van Gedeputeerde Staten van de provincie 

Drenthe om de jaarrekening op te maken in 

overeenstemming met de van toepassing zijnde 

grondslagen van financiële verslaggeving, zijnde het BBV. 

Het is onze verantwoordelijkheid een controleverklaring 

over de jaarrekening te verstrekken.

Onze controle is verricht in overeenstemming met 

Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 

controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole 

decentrale overheden (Bado), het ‘Controleprotocol 2021’ 

dat is vastgesteld door Provinciale Staten op 10 

november 2021 en de Regeling Controleprotocol Wet 

normering topinkomens (WNT) 2021 vallen.

De aard van onze opdracht is nader uiteengezet in onze 

opdrachtbevestiging (d.d. 21 september 2021). 

Provincie Drenthe heeft volledige medewerking verleend 

en heeft ons alle gevraagde toelichtingen en documenten 

verstrekt.

Verantwoordelijkheden ten aanzien van fraude en niet-naleven van wet- en regelgeving

De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en ontdekken van fraude en het 

naleven van wet- en regelgeving (hierna onregelmatigheden) berust zowel bij 

Provinciale Staten als bij het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe. 

Het is van belang dat het college van Gedeputeerde Staten, onder toezicht van 

Provinciale Staten, sterk de nadruk legt op het voorkomen van fraude en 

onregelmatigheden. Hierdoor kunnen de gelegenheden tot het plegen van fraude en 

onregelmatigheden afnemen, alsmede op het ontmoedigen daarvan, waardoor personen 

ervan kunnen worden weerhouden om fraude en onregelmatigheden te plegen omwille van 

de waarschijnlijkheid dat die wordt ontdekt en bestraft.

Onze controle dient zodanig te worden gepland en uitgevoerd dat een redelijke mate van 

zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang als 

gevolg van fouten, fraude (Standaard 240) of non-compliance (Standaard 250) bevat. Door 

de beperkingen die inherent zijn aan een controle, bestaat er een onvermijdbaar risico dat 

sommige afwijkingen in de financiële overzichten niet zullen worden ontdekt. Zelfs wanneer 

de controle naar behoren is gepland en uitgevoerd overeenkomstig de Standaarden. 

Onze controlewerkzaamheden omvatten mede de volgens Standaard 240 en 250 vereiste 

werkzaamheden, zoals het identificeren van risico’s, het verzamelen van informatie met het 

oog op het vaststellen van en reageren op het risico van fraude. Het uitvoeren van 

bepaalde werkzaamheden gericht op het risico van het doorbreken van interne 

beheersmaatregelen door het management, met inbegrip van inzage in journaalboekingen, 

beoordeling van schattingen en evaluatie van zakelijke redenen voor significante 

ongebruikelijke transacties.
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Het is volgens de Nota verwachtingen accountantscontrole 2021 voorgeschreven dat wij de geconstateerde fouten en onzekerheden per 

regeling rapporteren door middel van onderstaande verplichte tabel. Deze tabel dient door uw provincie samen met een aantal a ndere verplicht 
voorgeschreven verantwoordingsstukken voor 15 juli 2022 elektronisch bij het CBS te worden aangeleverd.

Bijlage: SiSa-bijlage
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Nummer specifieke 
uitkering conform 
SiSa-bijlage 2021

Specifieke uitkering Fout of 
onzekerheid

Financiële 
omvang in euro

Toelichting 
fout/onzekerheid

C13 Regeling specifieke uitkering ontzorgingsprogramma
maatschappelijk vastgoed

Geen - Niet van toepassing

C26 Culturele voorzieningen provincies (tranche 1 + 2) Geen - Niet van toepassing

C41 Specifieke uitkering regeling flexibele inzet woningbouw Geen - Niet van toepassing

C99 Verzameluitkering BZK Geen - Niet van toepassing

D13 Impuls regionale culturele infrastructuur 'verbreding en 
vernieuwing'

Geen - Niet van toepassing

E10 Regeling specifieke uitkering snelfietsroutes Geen - Niet van toepassing

E12 Regeling specifieke uitkeringen N-wegen Geen - Niet van toepassing

E17 Regeling specifieke uitkering Maas-pilots Geen - Niet van toepassing

E18 Waterstofbussen Geen - Niet van toepassing

E20 Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 Geen - Niet van toepassing

E28B Regionale mobiliteitsfondsen (Zuiderzeelijn) (SiSa tussen 
medeoverheden)

Geen - Niet van toepassing

E33 Incidentele specifieke uitkering MIRT 2017-2019 (Beter benutten) Geen - Niet van toepassing

E38 Tijdelijke stimuleringsregeling veilig, doelmatig en duurzaam 
gebruik verkeersinfrastructuur

Geen - Niet van toepassing
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Strekking controleverklaring rechtmatigheid: goedkeurend

Strekking controleverklaring getrouwheid: goedkeurend

Bijlage: SiSa-bijlage
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E56 Tijdelijke stimuleringsregeling doelmatig en duurzaam gebruik 
verkeersinfrastructuur 2021

Geen - Niet van toepassing

E58 Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem overbruggingsjaar 
2021

Geen - Niet van toepassing

E74 Tijdelijke regeling specifieke uitkering decentraal spoor Geen - Niet van toepassing

F11 Regeling specifieke uitkering MKB Deals Geen - Niet van toepassing

GRO21C Regiospecifiek pakket (RSP) Geen - Niet van toepassing

L1 Jong Leren Eten-uitkeringen Geen - Niet van toepassing

L7 Regeling specifieke uitkering IBP-Vitaal Platteland Geen - Niet van toepassing

L8 Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden Geen - Niet van toepassing

L16 Eenmalige specifieke uitkering Provinciaal Uitvoeringsprogramma 
Natuur

Geen - Niet van toepassing




