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Geachte voorzitter/leden,

Hierbij treft u Jaarverslag & Jaarrekening 2016, Ontwerp Programmabegroting 2018
en KadernoÍa2018 aan van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Prolander. ln de
bestuursvergadering van de GR Prolander van 3 april 2017 zijn Jaarverslag & Jaarre-
kening 2016 en de Ontwerp Programmabegroting 2018 voorlopig vastgesteld.
U wordt ten aanzien van deze stukken in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te
dienen. Aangezien de uitgangspunten van de Kadernota 2018 volledig zijn opge-
nomen in de Ontwerp Programmabegroting 2018, hoeft u hierover niet apart een
zienswijze in te brengen. De Kadernota 2018 treft u daarom ter kennisneming aan.

Het bestuur van de GR Prolander is voornemens om Jaarverslag & Jaarrekening 2016
en de Ontwerp Programmabegroting 2018 op 19 juni 2017 vastte stellen. Wijver-
zoeken u om uw eventuele zienswijze aan ons kenbaar te maken. Het bestuur zal
deze zienswijze meenemen in zijn vergadering van 19 juni 2017 . Na vaststelling van
de Programmabegroting 2018 zal het bestuur deze doorsturen aan de minister van
Bin nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De GR Prolander bestaat pas vanaf 1 januari 2016. Dit vraagt nog veel inzet in mid-
delen en mensen als het gaat om het opzetten van een adequate bedrijfsvoering die
voldoet aan de eisen van de opdrachtgever en de voorgeschreven wetten.
De financiële stukken die nu voor een zienswijze aan u worden aangeboden, hebben
betrekking op de Bedrijfsvoeringsorganisatie Prolander. De uitgebreide verant-
woording over de realisatie van de provinciale doelen is opgenomen in de provinciale
jaarstukken.
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Relatie met provinciaal doel
Zoals met u afgesproken, leggen wij in deze brief kort de relatie tussen voornoemde
stukken van Prolander en de provinciale doelstellingen. Prolander functioneert als

het grondbedrijf van de provincies Drenthe en Groningen voor de realisatie van het
Nationaal Natuurnetwerk. ln 2016 heeft Prolander hieraan uitvoering gegeven door
het inrichten van het eerste deelgebied bij het project Bargerveen Schoonebeek, de

installatie van gebiedscommissies in de Drentsche Aa en de Hunze en het treffen van
de voorbereidingen voor het werven van de benodigde gronden in dit gebied.

Jaarverslag & Jaarrekening 2016
Uit de jaarstukken blijkt dat Prolander in 2016 heeft geopereerd binnen de uitgangs-
punten van het bedrijfsplan. Prolander sluit het jaar 2O16 af met een positief resultaat.
Over de definitieve bestemming van dit resultaat zal besloten worden bij de definitieve
vaststelling van de Jaarverslag & Jaarrekening 2016 in de bestuursvergadering van
19 juni2017.

Het jaar 2017 staat in het teken van verdere implementatie en optimalisatie van de
bedrijfsvoering. Dit moet er uiteindelijk toe leiden dat Prolander met een beperkte
overhead haar taken kan verrichten en optimaal haar opdrachtgevers kan bedienen.
Prolander werkt aan een Organisatieontwikkelplan (OOP). Met het OOP is onder meer
beoogd flexibel te kunnen inspelen op veranderende omstandigheden (zoals een aan-
trekkende grondmarkt). Van de ontwikkelingen rondom het OOP zullen wij u op de

hoogte houden.

Ontwerp Programmabegroting 2018
Ten opzichte van de meerjarenraming uit het bedrijfsplan (statenstuk GR-BVO
Prolander 2015-690) zijn in deze Ontwerp Programmabegroting voor 20'18 enkele
(financiële) wijzigingen aangebracht. De wijzigingen hebben betrekking op aan be-
drijfsvoering gerelateerde kosten en leiden per saldo tot een verhoging van
€ 121.270,--. Deze verhoging wordt gedekt uit het positieve resultaat.

De deelnemersbijdrage voor de provincie Drenthe voor 2018 bedraagt € 5.594.107,--.
Hierin zit een jaarlijkse indexatie van 2o/o verwerkt die is voorgesteld in de Kadernota
2018. De hogere provinciale bijdrage als gevolg van deze indexatie zalvia een begro-
tingswijziging in onze 2e Bestuursrapportage mee worden genomen.

Voorgenomen afwijkingen bed rijfsplan
Ten slotte is in de Ontwerp Programmabegroting 2018 een tweetalafwijkingen van de
uitgangspunten, zoals opgenomen in het bedríjfsplan, voorgesteld.
Zo is afgestapt van de lijn om de normkosten salarisschalen tegen 97% te ramen. De

reden hiervoor is dat dit uitgangspunt niet overeenkomt met de werkelijke situatie. Het
tweede voorstel heeft betrekking op de zogeheten flexibele schil. ln het bedrijfsplan is

uitgegaan van een flexibele schil van 5-10o/o. Prolander geeft aan dat door de sterke
fluctuaties in het werk een percentage van 15 wenselijk wordt geacht.

Wij adviseren u om met bovenstaande afwijkingen van het bedrijfsplan in te stemmen.
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Datum: 11 april 2017 
Betreft: Toezending Jaarstukken 2016 en Ontwerpbegroting 2018 
 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
   
Bijgaand doen wij u, ter doorgeleiding aan uw staten, de Jaarstukken 2016, bestaande uit 
het jaarverslag en de voorlopige jaarrekening 2016, en de Ontwerpbegroting 2018 
toekomen. Met deze stukken hebben wij ingestemd in onze vergadering op 3 april 2017. 
 
Eventuele zienswijzen van uw staten op deze stukken ontvangen wij graag op uiterlijk 2 
juni a.s..  
 
Voor onze vergadering van 19 juni 2017 zal de vaststelling van de Jaarstukken 2016 en 
de Ontwerpbegroting worden geagendeerd. Na vaststelling zullen deze worden 
toegezonden aan de Minister. 
Hoogachtend, 
 
Bestuur Prolander, 
 

 
 
Mw. E.M. van Everdingen, secretaris 
 
 
 
 
 
Bijlagen: Jaarstukken 2016 en Ontwerpbegroting 2018 
 

Contactpersoon: 

J. Bosker 

Functie: 

Concerncontroller en Teamleider 

Telefoon:  

0592-36 53 61 

E-mailadres: 

j.bosker@prolander.nl 

Uw kenmerk: 

… 

Ons kenmerk: 

 PL201700856  
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Naam contactpersoon Mevrouw E.M. van Everdingen, directeur Prolander 

Telefoon contactpersoon 0592-365000 

  

  

  

 

  



 

 

 

Jaarstukken Prolander 2016 

 

 

 1-4-2017 I versie 1 2 van 47 

 

 

  



 

 

 

Jaarstukken Prolander 2016 

 

 

 

 1-4-2017 I versie 1 3 van 47 

 

De eerste jaarstukken van Prolander  

Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening 2016 van Prolander. Het jaar 2016 is ons eerste jaar. Het 

was in alle opzichten een bijzonder jaar waarin we Dienst Landelijk Gebied en het tussenjaar bij de 

provincie Drenthe achter ons lieten en vooruit gingen kijken én werken in Prolander. Een overgang die 

veel nieuwe perspectieven gaf; van de nieuwe directeur tot inschrijven bij de Kamer van Koophandel, 

van het opzetten van de bedrijfssystemen tot het inregelen van de P&C-cyclus. Na anderhalf jaar 

zeggen we met trots dat alle radertjes van het nieuwe bedrijf Prolander steeds beter op elkaar inspelen.  

Ook de eerste jaarstukken zijn bijzonder. Ze gaan namelijk over een periode van 14 maanden 

aangezien Prolander vanaf 1 november 2015 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In de 

periode november en december 2015 hebben er echter geen financiële handelingen plaatsgevonden. 

En ook al is er in financiële zin niets gebeurd, deze twee maanden horen wel bij onze verantwoording. 

Onze focus in dit verslag ligt natuurlijk op 2016.  

De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening over het jaar 2016. Het jaarverslag omvat 

de programmaverantwoording en de paragrafen conform het Besluit Begroting en Verantwoording 

(BBV). De jaarrekening bestaat uit de balans, de programmarekening en de toelichtingen op de balans 

en de programmarekening. Daarmee vormen de jaarstukken de verantwoording van bedrijf 1: de 

Prolander-organisatie. De inhoudelijke aansturing en opdrachtverlening vanuit de provincies vindt 

plaats via de provinciale prestatieovereenkomsten (PPO’s). De verantwoording over de bedrijven 2 en 

3 vindt plaats in de Jaarstukken van de provincie Groningen (bedrijf 2) en de provincie Drenthe (bedrijf 

3).  

We sluiten 2016 af met een positief exploitatiesaldo van € 523.809. In de jaarrekening geven we inzicht 

in de achtergronden bij dit saldo en de voorgestelde bestemming ervan. Waar mogelijk geven de 

toelichtingen meer kleur en richting zodat de lezer beter zijn weg kan vinden. 

De accountant is voornemens een goedkeurende verklaring af te geven bij de jaarrekening. 

Op deze plek wil ik als directeur graag vermelden dat ik in 2016 leiding heb gegeven aan een 

organisatie die enerzijds in staat was de vele uitvoeringsprojecten op stoom te houden en tegelijkertijd 

een stevige impuls gaf aan de nieuwe organisatie. Het gaat dan vooral om de implementatie van de 

nieuwe bedrijfssystemen, het opzetten en implementeren van de projectverantwoording naar beide 

provincies en daaruit volgend een nieuwe manier de manier van werken. In de hoofdtekst vindt u 

daarvan de vele voorbeelden. We waren aldus in 2016 flink in verbouwing en tegelijk ‘gewoon’ vol in 

bedrijf. Dit was alleen mogelijk door zeer grote inzet van alle betrokkenen. Een speciaal woord van 

dank gaat dan ook uit naar de betrokken ambtenaren van beide provincies alsmede de medewerkers 

van Prolander. Met elkaar hebben we invulling gegeven aan het adagium: Waar een wil is, is een weg, 

met als resultaat een stevig fundament voor Prolander. 

Al met al concludeer ik dat Prolander het jaar 2016 met een goed gevoel heeft afgerond.  

Evelien van Everdingen  

Directeur Prolander 
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JAARVERSLAG 

1. Programmaverantwoording 

1.1. Inleiding 

Prolander is dé uitvoeringsorganisatie voor het landelijk gebied van de provincies Drenthe en 

Groningen. Wij vertalen provinciaal beleid naar concrete plannen. Van het ontwerp tot regie op het 

proces en de uitvoering. Uiteindelijk zorgen we ervoor dat de schop de grond in gaat. Wij werken aan 

de inrichting van een mooi, waardevol en toekomstbestendig landelijk gebied waar alle generaties 

kunnen wonen, werken en recreëren.    

Bij Prolander staan de projecten in het landelijk gebied centraal en dat vertaalt zich in onze werkwijze. 

Onze projectleiders hebben vele jaren ervaring in het landelijk gebied van Drenthe en Groningen. Toch 

zijn we een jonge organisatie. Op 1 maart 2015 is Prolander gestart als onderdeel van de provincie 

Drenthe en hebben we voor de provincies Drenthe en Groningen de taken overgenomen van de 

(opgeheven) rijksdienst Dienst Landelijk Gebied. 

De begroting 2016 was onderdeel van het bedrijfsplan dat op 16 september 2015 is vastgesteld door 

het bestuur in oprichting. Via de Voorjaars- en Najaarsrapportage is de begroting op enkele onderdelen 

gewijzigd die toegelicht staan in bijlage 1. Het bedrijfsplan 2016, waarin de begroting 2016 is 

opgenomen, beschrijft de organisatie van de gemeenschappelijke regeling (GR) Prolander per 1 januari 

2016. Deze verantwoording bestrijkt de periode 1 november 2015 tot en met 31 december 2016.  

1.2. Doelen & acties in 2016 

In het bedrijfsplan 2016 is aangegeven hoe invulling moet worden gegeven aan de taken van 

Prolander. Het eerste jaar van Prolander is een jaar geweest van bouwen aan een nieuwe organisatie. 

Van de bedrijfssystemen tot de aansturing in de projecten en de reguliere afstemming met de 

provincies. Alles moest opnieuw worden ingericht terwijl de winkel gewoon open bleef. De belangrijkste 

doelen van 2016 zijn dus geweest: het op orde krijgen van de basis van de organisatie, de uitvoering in 

de projecten stroomlijnen, opzetten nieuwe werkprocessen inclusief de bijbehorende 

dienstverleningsovereenkomsten en ondertussen de afgesproken prestaties in de projecten blijven 

leveren. 

1.2.1. De basis van onze organisatie 

Het doel van 2016 is met de beschikbare fte’s die overgedragen zijn vanuit DLG een aantal 

resultaatgerichte teams op te zetten. Flexibel werken is daarbij essentieel; zowel in de teams, als 

daarbuiten als door het slim gericht inhuren van externen.  

Toelichting doel 

Prolander wordt als GR aangestuurd door Groningen en Drenthe en is voor het realiseren van haar 

opdrachten afhankelijk van een veelheid van externe partijen, zoals overheden, gebruikers en 

bewoners. Prolander is weliswaar veel kleiner dan DLG was, maar door samenvoeging van het       
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DLG-deel van Groningen en Drenthe, is de bedoeling een organisatie te doen ontstaan die groot 

genoeg is om efficiënt en kwalitatief goed te werken.  

Er wordt naar gestreefd teams te laten werken vanuit een grote mate van zelfsturing, zelfstandigheid en 

professionaliteit; dat past bij een professionele uitvoeringsorganisatie. Dat uitgangspunt wordt vertaald 

naar een platte organisatie met beperkt aantal leidinggevenden. Omdat het werk buiten sturend is, is 

flexibiliteit in de inzet van medewerkers noodzakelijk. De scheiding tussen de teams en provincies is 

daaraan ondergeschikt. De indeling van de teams is op basis van werkinhoud en geografie opgezet. 

Tevens wordt er, zeker bij integrale projecten, in dwarsverbanden gewerkt.  

De omvang van de formatie bij de start van de GR, zoals die vanuit EZ/DLG in 2015 aan de provincies 

is overgedragen, bedraagt 76,1 Fte. Afhankelijk van de ontwikkeling van de taken en werkzaamheden 

van Prolander kan de invulling van de formatie worden bijgesteld, uiteraard binnen de daarvoor 

gestelde (financiële) kaders. 

Prolander werkt met een vaste formatie en een flexibele schil (tijdelijke functies en/of inhuur). 

Continuïteit van werk en behoud van expertise zijn leidende principes voor de keuze tussen vaste en 

tijdelijke functies. Enige mate van flexibiliteit in de formatie is wenselijk, aangezien de werklast van 

Prolander per jaar kan wisselen en er vanwege de kwetsbaarheid op bepaalde solofuncties ruimte moet 

zijn voor vervanging / achtervang. Vanaf 2016 wordt 5% à 10% van de loonsom gereserveerd voor 

flexibele inzet en inhuur. De totale omvang van de overhead (binnen Prolander en bij de gastheren) 

bedraagt maximaal 20%. 

1.2.2. Uitvoering in de projecten stroomlijnen 

In de projecten is het doel in 2016 om Prolander te ontwikkelen als een robuuste, herkenbare en 

zelfstandig functionerende eenheid met eigen kernwaarden. Prolander komt door de decentralisatie 

dichter bij het provinciale bestuur te staan en past haar werkwijzen daarop aan. 

Toelichting doel 

Uitgangspunt voor alle werkzaamheden zijn de Realisatiestrategie Platteland (Drenthe) en het 

Programma Landelijk Gebied (Groningen). Hierin is aangegeven welke prioriteiten er in de uitvoering 

zijn. Beide documenten zijn vastgesteld in Provinciale Staten. De vertaling ervan in concrete resultaten 

vindt jaarlijks plaats in de provinciale prestatieovereenkomsten. 
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Succesvol werken in het landelijk gebied vraagt om stabiliteit en voorspelbaarheid: het is werk van 

lange adem waarbij het vertrouwen van de mensen die wonen en werken in het landelijk gebied 

belangrijk is. Persoonlijk contact tussen bewoners en de uitvoerende medewerkers is wezenlijk. Veel 

van wat er in de afgelopen decennia door DLG is bereikt, vindt zijn oorsprong aan de spreekwoordelijke 

‘keukentafel’. Prolander blijft voor belanghebbenden een bekende partij die een neutrale en 

intermediaire positie inneemt. Doordat Prolander als gemeenschappelijke regeling direct onder de 

provincies hangt is de provinciale bestuurlijke sensitiviteit een extra aandachtspunt in onze 

ontwikkeling.  

1.2.3. Ontwikkelen en inregelen werkprocessen  

Het doel in 2016 is om werkende weg alle werkprocessen opnieuw op te zetten en in te regelen. Dat 

gaat zowel om de werkvormen, de samenwerkingen, de cultuur en de organisatieontwikkeling in brede 

zin. Daarbij moet de overhead zo laag mogelijk blijven en moet de organisatie toch efficient, slim en up 

to date te kunnen werken. We willen diverse ondersteunende diensten inkopen van de provincies.  

Toelichting doel  

De bedoeling is dat deze brede organisatieontwikkeling opgezet wordt terwijl de winkel door blijft 

draaien. Daarbij kijken we naar de interne werkwijze en het projectmatig werken, zoeken we nieuwe 

samenwerking in het gebied, vertalen we de organisatieontwikkeldoelen naar een concrete set 

werkbare doelen, geven we meer invulling aan onze identiteit en rolbesef (met bijbehorende 

bestuurlijke sensitiviteit) en brengen we het functiehuis op orde. Prolander koopt de ondersteuning van 

de organisatie (de overhead op het gebied van de PIOFAH taken) in bij de deelnemende provincies. 

Voor al deze diensten worden in 2016 dienstverleningsovereenkomsten gesloten.  

1.3. Resultaten in 2016  

1.3.1. De basis van de organisatie 

Na de opheffing van DLG kwamen de medewerkers eerst in dienst bij de provincie Drenthe, waarna 

indienstreding per 2016 bij Prolander volgde.Tijdens de verbouwing van DLG via de provincie Drenthe 

naar Prolander is de winkel opengebleven, en dat kon met name doordat er een doorgaande lijn was in 

projecten en medewerkers. Terwijl het stof van deze verbouwing geleidelijk neerdaalde, is in 2016 

ruimte ontstaan om de opgave van de nabije toekomst nader te analyseren: afronden van het Nationale 

Natuurnetwerk (NNN) voor eind 2027.  

Sturing & management 

Het management van Prolander omvatte in 2016 de directeur (0,8 fte), de 3 teamleiders (2,9 fte) en de 

programmamanager (1 fte). De organisatie staat vanaf 1 januari 2016 onder leiding van directeur 

Evelien van Everdingen. Zij is in opdracht van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling 

eindverantwoordelijk. Het managementteam heeft in 2016 haar werkwijze en sturing van de organisatie 

vorm gegeven. De programmamanager stuurt op de productie en is het eerste aanspreekpunt voor de 

opdrachtgevers en externe partijen als het gaat om concrete projecten. De teamleiders zijn er voor de 

dagelijkse aansturing en ontwikkeling van de medewerkers. De directeur is er voor de ontwikkeling van 

de organisatie als geheel en onderhoudt de contacten met de eigenaren. Door uitval, mede als gevolg 

van ziekte, is het management in 2016 niet voltallig geweest. Hierdoor is extra inhuur noodzakelijk 

geweest en is het organisatieontwikkelingsplan (OOP) enigszins vertraagd. Ook is in 2016 invulling 

gegeven aan de nieuwe rol voor Prolander: het zijn van een zelfstandige rechtspersoon, de organisatie 

zelf (bedrijf 1). Dit is aanleiding geweest tot aanstelling van een concerncontroller/teamleider om dit 

efficiënt te kunnen vormgeven.  
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Organisatieontwikkelplan 

Extrapoleren van resultaten uit het verleden plus de wetenschap dat de grondaankopen op basis van 

vrijwilligheid grotendeels zijn gerealiseerd, heeft geleid tot de conclusie dat Prolander zich nader zal 

moeten beraden op haar werkwijze, samen met haar opdrachtgevers. Prolander moet voldoende 

flexibel en wendbaar zijn in werkwijzen die het realiseren van het het NNN-doel in 2027 mogelijk 

maken. Hiertoe is na de zomer van 2016 gestart met de voorbereiding van een 

organisatieontwikkelplan (OOP) dat voorjaar 2017 wordt afgerond. In het OOP wordt uitgewerkt welke 

ontwikkeling van de organisatie en medewerkers nodig is om de opgave van Prolander te kunnen 

realiseren. We hebben in 2016 daartoe vier kerncompetenties gedefinieerd waar we actief op sturen: 

bevlogen, ondernemend, verbindend en resultaatgericht. Met extra inzet op coachting zetten we in op 

het versterken van de vaardigheden. Organisatieontwikkelingsbijeenkomsten met alle medewerkers 

geven we vorm in de Prolanderdagen. In totaal hebben er vier van deze bijeenkomsten plaatsgevonden 

in 2016 en daar gaan we in 2017 mee door. 

 

Formatie 

De omvang van de formatie was bij de start 76,1 fte. Dit is de formatie zoals die (op geld gezet) vanuit 

EZ/DLG per 01-03-2015 aan de provincies is overgedragen. Relatief veel medewerkers zitten aan het 

eind van hun schaal. Dat maakt de gemiddelde loonsom hoog. De feitelijke vaste bezetting bedroeg 

60,9 fte in 2016. De overhead is lager dan de in het bedrijfsplan gehanteerde 20% gebleven, namelijk 

18,7%. Het merendeel van de formatie is in maart 2015 al ingevuld met vaste aanstellingen door 

plaatsing vanuit DLG. Bij vacatures is in 2016 ingezet op versterken van professioneel inkopen, 

risicomanagement en contractmanagement en waar mogelijk op verjonging. In totaal zijn er vijf 

krachten die op tijdelijke basis waren begonnen bij Prolander later vast aangesteld in 2016. 

Flexibele schil 

Prolander werkt met een vaste formatie en een flexibele schil (van tijdelijke functies en/of inhuur). 

Continuïteit van werk en behoud van expertise zijn leidende principes voor de keuze tussen vaste en 

tijdelijke functies. Uitgangspunt is dat de vaste kern van het werk in beginsel door vaste medewerkers 

wordt vervuld. Enige mate van flexibiliteit in de formatie is wel wenselijk, aangezien de werklast van 

Prolander per jaar kan wisselen en er vanwege de kwetsbaarheid op bepaalde solofuncties ruimte moet 

zijn voor vervanging / achtervang. Vanaf 2016 zou volgens het bedrijfsplan 5% à 10% van de loonsom 

gereserveerd voor flexibele inzet en inhuur. In de afgelopen periode is vanaf maart 2015 een groot deel 

van de formatie bezet door vaste aanstellingen, waardoor de flexibele schil beperkt van omvang is en in 

de loop van 2016 kleiner is geworden door toepassing van het beschreven principe van ‘vast werk met 

vaste mensen’. De feitelijke flexibele schil bedroeg in 2016 8%. 
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Personeelsmanagement 

Binnen Prolander wordt gewerkt met een matrixaansturing. Het management is verantwoordelijk voor 

het creëren van een werkomgeving die leidt tot een efficiënte en slagvaardige uitvoering. In 2016 is 

gestart met een platte organisatie met daarin twee formele leidinggevendelagen: de directeur en de 

teamleiders / programmamanager. De gedachte is om bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo 

laag mogelijk in de organisatie te leggen, zoals dat past bij een moderne professionele 

uitvoeringsorganisatie. In 2017 zal hier verder aan worden gewerkt. 

We sturen in houding en gedrag van de medewerkers en de leidinggevenden op de volgende punten: 

 Het leveren van goede dienstverlening; 

 Het juist behandelen van de klant; 

 Het realiseren van de afgesproken resultaten; 

 Het nakomen van afspraken en het elkaar hierop aanspreken; 

 Het nemen van initiatieven en zelfstandig werken; 

 Het inrichten van procedures en processen zodanig dat zij een efficiënte dienstverlening 

ondersteunen. Dienstverlening moet een basiscompetentie zijn van medewerkers die bij 

Prolander werken. 

Informatiemanagement 

De gehele automatisering voor Prolander is voor de periode 2016 t/m 2019 (met optie tot verlenging) 

uitbesteed aan de provincie Drenthe door middel van een Dienstverleningsovereenkomst. 

Vanaf 1 januari 2016 werken wij met nieuwe 

eigen ICT-Systemen (EBS en VRIS). Deze 

systemen zorgen ervoor dat de bedrijfsprocessen 

digitaal worden ondersteund. Desondanks wordt 

er nog veel met papieren documenten gewerkt. 

Om het digitaal werken in zijn geheel te kunnen 

implementeren is het van belang dat de 

medewerkers in alle fasen van het werkproces 

kunnen (samen)werken met digitale gegevens en 

documenten. Het digitaal werken willen we in de 

komende jaren verder vormgeven. In de figuur 

hiernaast is weergegeven hoe wij dit voor ons 

zien. 

Financieel management 

In het Financieel Reglement is vastgelegd dat Prolander gedurende het begrotingsjaar tweemaal per 

jaar verantwoording aflegt aan het Algemeen Bestuur over de realisatie van de voortgang van de 

begroting. Vervolgens legt Prolander ook door middel van het Jaarverslag verantwoording af over de 

uitvoering van de begroting. 
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1.3.2. Ontwikkelen nieuwe werkprocessen 

State of the art projectmanagement is essentieel om onze projecten aan te sturen. In 2016 is hiervoor 

de administratieve organisatie (AO) vastgesteld. Daarbij is de projectaanpak van de voormalige DLG 

zeer sterk vereenvoudigd: van 22 formulieren naar 4. Eenzelfde actie is uitgevoerd voor het proces van 

grondverwerving: ook hier is een eenvoudige AO vastgesteld. In 2016 is het werk ook op een ander 

vlak opnieuw georganiseerd; grondverwerving en inrichting zijn niet langer gescheiden aanvliegroutes 

maar pakken nu gezamenlijk de gebiedsopgave integraal aan. Dat is succesvol ingevoerd bij met name 

de grote projecten als Drentsche Aa, Hunze, Bargerveen, Zuidelijk Westerkwartier en Oude Diep. Om 

natuur te ontwikkelen is grond noodzakelijk. In plaats van verwerven nemen we meer tijd voor het slim 

vrijmaken van de grond. Dat kan dus ook zijn dat de eigendomssituatie niet verandert, maar het gebruik 

wel (obstakelvrij maken voor natuur-inrichting en beheer).   

Een derde actie betreft het inregelen van de nieuwe bedrijfssystemen EBS en VRIS. In EBS zitten de 

projectmiddelen, resultaten en uren; in VRIS registreert en beheert Prolander voor de provincies het 

vastgoed in het landelijk gebied. In 2015 gebruikte Prolander via de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland de oude DLG-systemen voor het administreren van projectresultaten, geld en grond. Eind 

2015 hebben we samen met de provincies EBS en VRIS ontwikkeld. In 2016 zijn beide systemen in 

gebruik genomen (vullen en gebruiken). Tijdens de tussentijdse controle heeft de accountant 

aangegeven dat de financiële procedures en systemen van Prolander de toets der kritiek ruimschoots 

kunnen doorstaan. 

Het doel om het functiehuis op orde te krijgen is verschoven naar 2017. De eerste stap is namelijk het 

afronden van organisatieontwikkelplan en het daarmee samenhangende strategische personeelsplan. 

1.3.3. Uitvoering 

Prolander staat als uitvoeringsorganisatie voor het landelijk gebied van Drenthe en Groningen voor de 

opgave om de komende jaren het Nationaal Natuurnetwerk in de provincies te realiseren. De 

verantwoording over de uitvoering vindt plaats door de provincies Groningen en Drenthe, in de 

jaarstukken van deze provincies. In dit jaarverslag van Prolander volstaan wij met een terugblik op 

hoofdlijnen over de uitvoering in 2016. 

De totale opgave is om voor 2027 in Drenthe en Groningen 11.000 ha nieuwe natuur te ontwikkelen. 

5.500 ha grond hebben we reeds beschikbaar. Voor de andere 5.500 ha gaat Prolander de komende 

jaren aan de slag om die beschikbaar te krijgen en te maken (obstakelvrij maken). Prolander kan de 

gronden daarvoor kopen of de eigenaar interesseren, adviseren en begeleiden om het zelf als natuur te 

beheren. De beide provincies, waterschappen, belanghebbenden, maar ook burgers en bedrijven zijn 

betrokken bij het ontwikkelen van de natuur. De landbouwbelangen zijn echter ook groot. Dit vraagt van 

Prolander veel oog op en verbinding met platteland en recreatie en een grote mate van creativiteit, 

flexibiliteit en innovatiekracht om de opgave te realiseren. De wereld om ons heen verandert, en dat zal 

zo blijven. Afgelopen jaar hebben we bij de uitvoering van onze projecten veel aandacht besteedt aan 

de integrale werkwijze; ook met het oog op het verkrijgen van de gronden. Voor 2017 staat het 

meebewegen met de nieuwe tendensen nadrukkelijk op de agenda.  

 



 

 

 

Jaarstukken Prolander 2016 

 

 

 

 1-4-2017 I versie 1 12 van 47 

 

In Drenthe, bij het project Bargerveen Schoonebeek, is de inrichting van het eerste deelgebied van start 

gegaan. Hier worden de voorbereidingen getroffen om in 2017 de bouw te laten starten van de grootste 

schaapskooi van Nederland (1.100 schapen). In de Drentsche Aa en de Hunze zijn de 

gebiedscommissies geïnstalleerd en zijn de voorbereidingen gedaan om in 2017 een vliegende start te 

maken met de uitrol van het grondstrategieplan en de eerste inrichtingsschetsen. In 2016 is in 

Groningen voor enkele grote projecten de voorbereiding in volle gang. In het Zuidelijk Westerkwartier 

zijn met participatie van bewoners en bedrijven in twintig schetssessies vele ontwerpen gemaakt. 

Daarnaast wordt er veel inzet gepleegd op het beschikbaar maken van de grond in het gebied. Het 

project Midden Groningen is medio 2016 feestelijk opgeleverd. Voor het project Medenertilsterpolder is 

voor 30 ha het inrichtingsplan gereed en de ontwikkeling van Westerwolde is vol op stoom. Naast deze 

gebiedsprojecten werkt Prolander ook aan de PAS- en Natura2000-maatregelen waarmee ruimte wordt 

gecreëerd voor economische ontwikkelingen terwijl de natuur sterk blijft en er minder stikstof in het 

milieu komt. 

Conform de Provinciale Maandverantwoording (PMV) over 2016 en de derde Provinciale 

Prestatieovereenkomst (PPOV) hebben we voor het werkveld ‘Subsidies’ namens de provincie 

Groningen in 2016 voor ruim € 3,6 miljoen aan subsidies uitgekeerd. Dit betreft diverse beleidsvelden 

zoals water, natuur(beheer), landschap, landbouw en sociaal economische vitalisering. 

Bij projectmatig werken is veel aandacht besteed aan de positie van Prolander ten opzichte van haar 

opdrachtgevers. Rolvastheid en bestuurlijke sensitiviteit zijn bij Prolander de ontwikkelpunten waar we 

mee aan de slag zijn. De wijze waarop vanuit onze projectleiders de provinciale prestatieovereenkomst 

2017 is ingestoken, is een concrete invulling waar Prolander haar rol als opdrachtnemer scherper dan 

voorheen heeft ingezet. Meer focus op concreet benoemde resultaten en minder op inspanningen en 

acties. Bij planontwikkeling zijn resultaten vaak lastiger te benoemen; daar zijn de procesafspraken 

aangescherpt om ook dan opdrachtsturing goed vorm te geven. Deze bewegingen zijn ingezet in 

nauwe samenwerking met de beide provincies. 
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1.3.4. Ondersteuning door de deelnemende provincies 

Prolander koopt de ondersteuning van de organisatie (de overhead op het gebied van de PIOFAH 

taken) in bij de deelnemende provincies. Voor al deze diensten zijn in 2016 overeenkomsten gesloten. 

Het gaat hierbij om: 

 ICT: zowel de algemene ICT- ondersteuning en specifieke Prolanderdiensten (bijvoorbeeld 

onderhoud VRIS, Oracle EBS, GIS-viewer). 

 HRM & Personeelsadministratie: Arbo, personeels- en salarisadministratie, verlofadministratie, 

personeelsdeclaraties en applicatiebeheer HR-systemen. 

 Communicatie: corporate communicatie, de website van Prolander en sociale media. 

 DIV/Archief: archiefopslag in Tynaarlo, kosten posttransport tussen Assen en Groningen en de 

uitvoering en het beheer van de bedrijfsvoeringsarchieven van Prolander. Het beheer van de 

projectarchieven van Prolander is buiten de DVO om belegd en komt voor rekening van 

Groningen en Drenthe; de eigenaren van deze archieven. 

 Huisvesting: alle reguliere huisvestingskosten voor onder meer fysieke werkplekken en 

energie. 

 Klantcontactcentrum: de eerste lijnsopvang voor telefonische oproepen voor Prolander. 

 Juridisch advies: juridische ondersteuning en advies over zaken waarvoor Prolander zelf te 

weinig kennis en/of capaciteit heeft. Daarnaast kan Prolander indien nodig hele specifieke 

juridische kennis extern inkopen. 

 Financiële administratie & -advies & inkoop: dit betreft hoofdzakelijk advies en ondersteuning 

op het gebied van inkoop. 

In zijn totaliteit betaalde Prolander in 2016 € 1,2 miljoen voor deze dienstverlening aan de provincies. 

De onderlinge afspraken zijn vastgelegd in een overkoepelende dienstverleningsovereenkomst (DVO), 

die is uitgewerkt in diverse deel-DVO’s. In het geval van ICT is deze DVO verbijzonderd in een Service 

Level Agreement. Voor de huisvestingsdiensten zijn de concrete producten en diensten afgesproken 

die beide provincies leveren. De DVO’s hebben een looptijd van vier jaar.  

Eind 2016 zijn de DVO’s op hoofdlijnen geëvalueerd en in 2017 evalueren we de DVO’s opnieuw. 

Conclusie in 2016 is dat de samenwerking tussen beide provincies en Prolander in grote lijnen naar 

wederzijdse tevredenheid verloopt. Prolander wordt in de volle breedte goed ondersteund. Natuurlijk 

zijn er altijd verbeteringen mogelijk. De volgende onderwerpen vragen hierbij om aandacht.  

 Verbetering van herkenbaarheid van Prolander op beide vestigingen. 

 In Groningen is de klimaatregeling in de winterperiode een punt van zorg. Hier is (brede) 

aandacht voor en er zijn op termijn forse investeringen voorzien om de gevels van het 

provinciehuis aan te passen.  

 Overleg met de provincie Drenthe over de huisvesting. Het werk van Prolander vergt veel 

intern overleg en telefoongebruik. De combinatie met het werken in een kantoortuin met een 

behoorlijke dichtheid aan bureaus leidt soms tot onderlinge geluidsoverlast. Er wordt gezocht 

naar passende oplossingen.  

 Overleg met de provincie Drenthe over ICT. Daarbij gaat het enerzijds om de mogelijkheid tot 

levering van specifieke applicaties en anderzijds om de alsmaar afnemende snelheid van het 

ICT-netwerk. Met name zwaardere GIS-bewerkingen vergen nu te veel tijd om effectief te 

kunnen werken. Het is de verwachting dat met het gereedkomen van een GIS-viewer en het 

Vastgoedregistratiesysteem (VRIS) er steeds meer vraag komt naar snelle uitwisseling van 

GIS-data. Het ICT-overleg hierover wordt geïntensiveerd.  
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1.4. Wat heeft het gekost? 

In de onderstaande tabel is aangegeven wat het resultaat is over 2016. Over het verlengde boekjaar 

2015/2016 is een voordelig exploitatiesaldo behaald van € 523.809. Dit is € 257.979 meer dan het 

saldo wat na wijzigingen was begroot. In grote lijnen is dit resultaat ontstaan door: 

- Lagere personeelskosten (€ 39.000) 

- Lagere materiële kosten (€ 103.000) 

- Vrijval verplichtingen boekjaar 2015 (€116.000) 

  Primaire 

begroting 

Begroting na 

wijzigingen 

Realisatie 

2015/2016 

Verschil V/N 

Lasten 7.626.631 7.726.000 7.591.126 134.874 V 

Baten 7.944.300 7.991.830 8.804.333 812.503 V 

Saldo van baten en lasten 317.669 265.830 1.213.207 947.377 V 

Mutaties in de reserves - - 689.398 -689.398 N 

Gerealiseerde resultaat 317.669 

 

 

265.830 

 

523.809 

 

-257.979 

 
V 

1.5. Onvoorzien 

Op de post onvoorzien ter grootte van € 50.000 is in 2016 geen beroep gedaan. De post valt vrij in het 

resultaat 2016. 

1.6. Bestemming resultaat 

Het resultaat over 2016 bedraagt € 523.809. Per 31 december 2016 is de algemene reserve van 

Prolander € 689.398. De maximale omvang van de algemene reserve is bepaald op 10% van de 

jaaromzet. Dit komt voor 2016 overeen met € 880.433. 

In 2017 wil Prolander een enorme slag maken met de uitvoering van het organisatieontwikkelingsplan. 

In 2016 is de voorbereiding gestart en begin 2017 wordt duidelijk hoe we het plan gaan uitrollen in de 

organisatie. Dit is essentieel voor de personele ontwikkeling en de voortvarendheid waarmee we (ook 

in de uitvoering) in 2016 zijn (door)gestart. Werken in het landelijk gebied vraagt een langjarige 

planning omdat de doorlooptijd van projecten eenvoudigweg groot is. Alleen zo bereiken we het doel 

van het afronden van het Nationale Natuurnetwerk in 2027. Ook voorzien wij knelpunten op personeel 

gebied, met name voor de tijd en kunde die gevraagd wordt van onze medewerkers bij het verwerven 

en/ of beschikbaar maken van grond. Bij deze voorlopige jaarrekening 2016 is de voorbereiding van het 

organisatieontwikkelingsplan nog niet geheel afgerond.  

Voorgesteld wordt om het bedrag  € 523.809 pas definitief te bestemmen bij de vaststelling van de 

jaarrekening. Daarbij kan de dekking het het organisatieontwikkelingsplan betrokken worden. Het 

organisatieontwikkelingsplan moet goedgekeurd worden door de opdrachtgevers en geeft tevens 

toelichting op de kosten die hiermee gemoeid zijn.   
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2. Paragrafen 

2.1. Inleiding 

Met de voorgeschreven paragrafen geven we een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten van de 

begroting, bezien vanuit een bepaald perspectief. Voor Prolander zijn dat de volgende paragrafen: 

weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering en 

bedrijfsvoering. De BBV-paragrafen lokale heffingen, verbonden partijen en grondbeleid zijn niet van 

toepassing. 

2.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

In deze paragraaf wordt beschreven in welke mate de weerstandscapaciteit toereikend is om eventuele 

risico’s op te vangen. Daarbij willen wij benadrukken dat de risico’s alleen betrekking hebben op de 

bedrijfsvoeringsorganisatie Prolander (bedrijf 1). De risico’s bij de uitvoering van de 

prestatieovereenkomsten maken hier dus geen onderdeel van uit. Over de risico’s bij de uitvoering van 

de prestatieovereenkomst wordt drie keer per jaar gerapporteerd in de Provinciale 

PrestatieOvereenkomst Verantwoording (PPOV’s), welke per provincie afzonderlijk worden opgemaakt. 

2.2.1. Weerstandscapaciteit 

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten, die 

onverwachts en substantieel zijn, op te kunnen vangen. Als blijkt dat deze tegenvallers niet gedekt 

kunnen worden binnen de gehele begroting is de bedrijfsvoeringsorganisatie aangewezen op een extra 

bijdrage van de provincies Groningen en Drenthe. Prolander rekent de algemene reserve tot het 

weerstandsvermogen. 

De weerstandscapaciteit wordt opgebouwd door stortingen, onder meer door positieve jaarresultaten. 

Bij aanvang van de gemeenschappelijke regeling hebben de deelnemers een kapitaalstorting gedaan 

van circa € 404.000. Daarnaast heeft er gedurende 2016 een toevoeging plaatsgevonden van € 

285.398. Beide bedragen zijn toegevoegd aan de weerstandscapaciteit die daarmee ultimo boekjaar € 

689.398 bedraagt. 

2.2.2. Risico analyse 

Prolander heeft de volgende risico’s per 31 december 2016 geïnventariseerd: 

1. Project Digitalisering: in de laatste jaren van DLG is weinig geinvesteerd in digitaal en flexibel  

werken. Prolander moet hier een inhaalslag op maken, bijvoorbeeld ten aanzien van 

archivering. Vooralsnog is hier een investeringsbudget voor van € 350.000. Aangezien we nog 

aan de start van het project staan lopen we hierbij een risico dat deze investering budgettair 

gezien onvoldoende is. 

a. Inschatting risico: op dit moment schatten wij dit risico in op € 50.000. Aangezien we aan 

de start van het project staan, is het moeilijk een scherpe raming voor deze investering te 

maken.   

b. Inschatting kans 50%: de inschatting van deze kans is gebaseerd op de mogelijke uitloop 

van werkzaamheden na de implementatiefase.  

2. Inhuur externen: door de krapte op de arbeidsmarkt is het moeilijk om bepaalde functies in te 

vullen. Ook bij vervanging als gevolg van ziekte kan inhuur noodzakelijk zijn. Te denken valt 
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aan functies als programmamanager of gespecialeerde projectleider, met compententies 

waarover binnen de organisatie niet kan worden beschikt. Inhuur van dergelijke ondersteuning 

is vaak relatief duur. 

a. Inschatting risico: per vacature circa 30% hogere loonsom. Bedrag bij invulling 10 fte’s: € 

300.000. 

b. Inschatting kans 75%: deze inschatting is gebaseerd op de ervaringen uit de afgelopen 

jaren.  

3. VRIS: Het risico bestaat dat in het VRIS nog enkele functionele aanpassingen benodigd zijn. 

Het systeem VRIS is in het jaar 2016 opgeleverd. Vanuit de ervaringen welke in dit jaar zijn 

opgedaan zijn aanpassingen noodzakelijk. 

a. Inschatting risico: het verrichten van eventuele functionele aanpassingen in VRIS kan 

oplopen tot € 300.000. 

b. Inschatting kans 50%: deze inschatting is gebaseerd op de mogelijke aanpassingen welke 

we bij een verdere optimalisatie zouden kunnen gebruiken. 

Overzicht risico’s en weerstandsvermogen:  

Risico analyse Prolander Bedrag Kans Bedrag 

Hoog risico (incidenteel)       

1. Project Digitalisering 50.000 50% 25.000 

2. Hogere kosten door inhuur 300.000 75% 225.000 

3. VRIS 300.000 50% 150.000 

Totaal Risico's     400.000 

Benodigd weerstandsvermogen     400.000 

        

Weerstandsvermogen       

Algemene reserve     - 

Toevoeging in 2016     689.398 

Totaal     689.398 

Ratio weerstandsvermogen     172% 

 

Van de genoemde risico’s hebben de hogere kosten door inhuur zich daadwerkelijk voorgedaan, onder 

andere door langdurige ziekte die vanuit 2016 doorloopt in 2017. Het geraamde bedrag voor externe 

inhuur is hierdoor in 2016 overschreden. Door meevallers op andere posten is het niet nodig geweest 

om hiervoor een beroep te doen op de algemene reserve. Uit bovenstaande analyse kunnen we 

concluderen dat op balansdatum het weerstandsvermogen ruim toereikend is om de aanwezige risico’s 

op te vangen. 
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2.2.3. Financiële kengetallen 

Financiële kengetallen Realisatie Norm 

 ● Netto schuldquote  4,67% <100% 

 ● Solvabiliteit  9,25% >25% 

 ● Structurele exploitatieruimte  4,05% >0% 

 

Netto schuldquote 

De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van Prolander ten opzichte van de eigen 

middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen 

op de exploitatie. Het gerealiseerde percentage van 4,67% is ruimschoots voldoende. 

 

Solvabiliteit 

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin Prolander in staat is aan haar financiële verplichtingen te 

voldoen. Onder het solvabiliteitsrisico wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het totale 

vermogen. Het eigen vermogen van Prolander bestaat uit de reserves en het resultaat uit het overzicht 

van baten en lasten. Het gerealiseerde percentage van 9,25% is onvoldoende en dit wordt voornamelijk 

veroorzaakt door de rekeningcourantverhouding met bedrijf 2 en 3 (provincies Groningen en Drenthe). 

Wanneer deze rekeningcourantverhouding buiten de berekening wordt gelaten, is er sprake van een 

solvabiliteitspercentage van 24,44%. De verwachting voor komende jaren is dat het percentage sterk 

zal toenemen door het feit dat het eigen vermogen op niveau blijft en het totale vermogen afneemt 

(door aflossing van de lening). 

 

Structurele exploitatieruimte 

Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt thans het 

onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Bij incidentele lasten of baten gaat het 

om eenmalige zaken die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. De structurele exploitatieruimte 

wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele 

onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten en uitgedrukt in een 

percentage. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele 

lasten te dekken. Met het gerealiseerde percentage van 4,05% wordt ruimschoots voldaan aan de 

norm. 

2.3. Financiering 

Via de financieringsparagraaf (artikel 13 van het BBV) in de begroting en de jaarstukken wordt de 

uitwerking en uitvoering van het treasurybeleid respectievelijk vastgesteld en verantwoord. In deze 

paragraaf worden onder meer de ontwikkelingen aangegeven met betrekking tot de kasgeldlimiet, de 

ontwikkelingen wat betreft de rente-risiconorm, de verwachte toe- of afname van geldleningen of 

uitzettingen. 

 

De treasuryfunctie bij Prolander richt zich op: 

 Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities; 

 Het beschermen van vermogen en resultaten tegen financiële risico’s zoals beleggings- en 

renterisico’s; 

 Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de 

geldstromen en financiële posities en 

 Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet FIDO respectievelijk de 

limieten en richtlijnen van het financieringsstatuut. 
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2.3.1. Kasgeldlimiet 

De kasgeldlimiet houdt in dat de gemiddelde netto-vlottende schuld van een decentrale overheid (ofwel 

openbaar lichaam) in een bepaald kwartaal niet hoger mag zijn dan een wettelijk bepaald percentage 

van het begrotingstotaal. Volgens artikel 2 lid 1 van de Wet FIDO bedraagt de kasgeldlimiet van 

gemeenschappelijke regelingen 8,2% van de primitieve begroting. Voor 2016 is dit € 625.384. 

Prolander voldoet hieraan op basis van de balans per 31 december 2016, zoals uit de onderstaande 

toetsing blijkt. 

Toetsing kasgeldlimiet 
 

(1) Begrotingstotaal aan lasten     7.626.631  

(2) Percentage regeling 8,2% 

(3) Kasgeldlimiet, in bedrag (1) * (2) 625.384  

Berekening netto vlottende schuld 
 

(4) Vlottende schuld     8.281.383  

(5) Minus: Vlottende middelen   11.394.493  

(6) Netto vlottende schuld (4) - (5)    -3.113.110  

Toets aan kasgeldlimiet 
 

(3) Kasgeldlimiet, in bedrag 625.384  

(6) Minus: Netto vlottende schuld - 

Ruimte (+) / overschrijding (-) (3) - (6) 3.738.494  

2.3.2. Geldlening 

De provincie Drenthe heeft in de aanloopfase diverse investeringen voorgefinancierd. In totaal ging dit 

om een bedrag van € 1.866.594. Hierbij is de afspraak gemaakt dat Prolander deze lening in vier 

gelijke termijnen met ingang van het jaar 2016 terugbetaalt. Voor deze geldlening is Prolander geen 

rentevergoeding verschuldigd aan provincie Drenthe. De terugbetaling van de termijn voor 2016 heeft 

plaatsgevonden. 

2.3.3. Renterisiconorm 

De renterisiconorm schrijft voor hoeveel er maximaal geleend mag worden voor een periode langer 

dan één jaar. De renterisiconorm bedraagt 20% van de vaste schuld (waarbij een drempelbedrag geldt 

van € 2,5 miljoen). Volgens deze jaarrekening heeft Prolander ultimo 2016 nog een uitstaande lening 

van circa € 1,8 miljoen bij de provincie Drenthe.  
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Prolander voldoet op basis van de balans per 31 december 2016 aan deze norm, zoals uit de 

onderstaande berekening blijkt. 

 
Berekening (bedragen x € 1.000) 

Stap 

 

Variabelen Renterisico(norm) 

 

      2016 

 

1 Renteherzieningen  - 

2 Aflossingen  -    

3 Renterisico (1+2)  -    

4 Renterisiconorm  2.500 

(5a) = (4>3 ) Ruimte onder renterisiconorm  2.500 

(5b) = (3>4) Overschrijding renterisiconorm   

  Renterisiconorm   

Berekening 
  

(4a) Begrotingstotaal 2018  7.627 

(4b) Regelingpercentage  20% 

  Renterisiconorm 2.500  

       minimum 

2.3.4. Schatkistbankieren 

Overtollige middelen dient Prolander op grond van de Wet financiering decentale overheden (fido) aan 

te houden bij de schatkist van het Rijk. De rentevergoeding over deze aangehouden middelen 

bedroeg in 2016 gedurende het gehele jaar € 0.Er geldt een norm voor het bedrag dat buiten de 

schatkist mag worden aangehouden. Dit zogenoemde drempelbedrag is het maximale bedrag dat een 

decentrale overheid gemiddeld op dagbasis buiten de schatkist mag hebben gehouden. De hoogte 

van het drempelbedrag is gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal1 Op grond van het 

begrotingstotaal van Prolander zou het drempelbedrag voor 2016 € 60.000 (0,75% van € 8 miljoen) 

zijn geweest, echter omdat het minimale drempelbedrag is vastgesteld op € 250.000 is deze door 

Prolander heeft in 2016 het drempelbedrag niet overschreden, zie ook de verantwoording 

schatkistbankieren in de toelichting op de balans, vlottende activa, 2.9.2. 

__ 

1
 Bij een begrotingstotaal tot € 500.000 
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2.4. Bedrijfsvoering 

De paragraaf betreffende de bedrijfsvoering geeft ten minste inzicht in de stand van zaken en de 

beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. In de programmaverantwoording in hoofdstuk 

1, is de bedrijfsvoering reeds aan de orde is geweest. Samenvattend kan gesteld worden dat de basis 

voor de organisatie in 2016 verder gestalte heeft gekregen. Verder is in 2016 gestart met de 

voorbereiding van het Organisatieontwikkelplan, waarmee de doorontwikkeling van de organisatie 

verder kan plaatsvinden. In 2016 zijn er nieuwe werkprocessen ontwikkeld en geimplementeerd. 

Tenslotte is de ondersteuning door de provincies op het gebied van de PIOFAH-taken geregeld in 

dienstverleningsovereenkomsten, die ingegaan zijn in 2016. 

2.5. Onderhoud kapitaalgoederen 

De provincie Drenthe verzorgt tot en met jaar 2019 (met optie tot verlenging) de ICT diensten voor 

Prolander. Voor deze diensten betaalt Prolander per account een vast bedrag. Hiermee komen de 

(onderhoud)kosten voor de Virtuele Desktop omgeving , Digitale Werkplek, GIS/GEO diensten en 

Informatie Management voor rekening van de provincie Drenthe.  

De initiële investering in ICT apparatuur en software is voor rekening gekomen van Prolander. 

Prolander is dan ook eigenaar van deze activa. Deze investering wordt in 4 jaar lineair afgeschreven. 

Gezien de korte afschrijvingsperiode heeft een nader onderhoudsplan geen toegevoegde waarde.  
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JAARREKENING 

De jaarrekening bevat de balans en een overizcht van baten en lasten, alsmede toelichtingen daarop. 

Verder wordt aandacht besteed aan analyse, waarbij de verschillen tussen begroting (na wijzigingen) 

en realisatie centraal staan. Ook zijn hier de wettelijk verplichte onderdelen over het 

Schatkistbankieren en de Wet normering topinkomens (WNT) opgenomen. 

 

In bijlage 1 zijn de aanpassingen van de begroting 2016 samengevat. 

 

Bijlage 2 is de staat van materiële vaste activa. 
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3. Balans en overzicht van baten en lasten 

3.1. Balans per 31 december 2016 
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3.2. Overzicht van baten en lasten over de periode 1 november 2015 tot en  

              met 31 december 2016 
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3.3. Toelichting op balans en het overzicht van baten en lasten 

De balans is een in geld uitgedrukt overzicht van de samenstelling van de financiële positie op 

een bepaald tijdstip. Enerzijds staan op de balans de bronnen waar het vermogen vandaan 

komt, de passiva. Anderzijds staan op de balans de zaken waar dit vermogen in gestopt is, de 

activa. Onder de passiva staan eigen vermogen (reserves) en vreemd vermogen (langlopende 

leningen en kortlopende schulden). Activa zijn onder andere investeringen, debiteuren en 

liquide middelen. 

3.3.1. Grondslagen voor waardering 

Activa 

Voor zover niet anders vermeld zijn de activa gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of 

vervaardigingsprijs. Op vaste activa met een beperkte gebruiksduur wordt jaarlijks 

afgeschreven volgens een stelsel dat is afgestemd op de verwachte economische levensduur. 

 

Materiële vaste activa 

Alle materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de 

inkoopprijs en eventuele bijkomende kosten), verminderd met de ontvangen subsidies en 

bijdragen die direct gerelateerd zijn aan het actief, de jaarlijkse afschrijvingslasten en 

afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen 

van vaste activa worden onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking 

genomen.  

 

De op de oorspronkelijke verkrijgings- of vervaardigingsprijs toegepaste jaarlijkse afschrijvingen 

corresponderen met een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur 

(kortste van de geschatte economische levensduur óf technische gebruiksduur) van de 

geactiveerde objecten en voorzieningen.  

 

De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn opgenomen in financieel reglement Prolander zoals 

laatstelijk vastgesteld in de openbare vergadering van het Bestuur van 11 januari 2016. De 

afschrijvingen worden berekend volgens de lineaire methode. Afschrijvingen geschieden 

onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. Op gronden wordt niet afgeschreven, tenzij de 

grond deel uitmaakt van een investering in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. 

Eventuele boekwinsten bij inruil of afstoting van een kapitaalgoed zijn als incidentele bate in de 

jaarrekening verwerkt. 

 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 

De Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar zijn gewaardeerd tegen de 

nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. Deze 

voorziening wordt statisch bepaald. 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
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Passiva 
 

Vaste schulden 

De vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde (hoofdsom) verminderd met 

het totaal van de gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van 

één jaar of langer.  

 

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 

De netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar zijn 

gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Overlopende passiva 

De overlopende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat volgend uit het overzicht van 

baten en lasten. 

3.3.2. Grondslagen voor resultaatbepaling 

Onder baten wordt verstaan de baten die rechtstreeks aan het jaar zijn toe te rekenen en die in 

het jaar als gerealiseerd kunnen worden beschouwd. De lasten worden bepaald met 

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend 

aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden verantwoord in het jaar waarin 

de goederen zijn geleverd, c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking 

genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.  

 

Resultaatbestemming   

Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening is 

op de balans gepresenteerd onder het eigen vermogen. Bij de vaststelling van de jaarrekening 

wordt dit bedrag bestemd. 
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3.4. Toelichting balans per 31 december 201 

3.4.1. Vaste activa. 

Vaste activa 

 

Boekwaarde 

31 dec 2016 

Boekwaarde 

1 nov 2015 

Materiële vaste activa 

● Investeringen met economisch nut 1.624.499 - 

TOTAAL 1.624.499 - 

 

Materiële vaste activa 

Prolander kent alleen investeringen die zijn te typeren als investeringen met een economisch 

nut. Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of indien ze 

kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. De eerste afschrijving vindt plaats in het 

jaar volgend op het jaar waarin de investering heeft plaatsgevonden. Er is geen sprake van 

rentetoerekening op activa.  

 

Afschrijvingen 

De richtlijnen omtrent het afschrijven zijn vastgesteld in het Financiële Reglement Prolander 

(art. 10). Voor software, automatiseringsapparatuur en telefooninstallaties geldt een 

afschrijvingstermijn van vier jaar. De ontwikkeling van de boekwaarde gedurende het 

verslagjaar is als volgt: 

 

Materiële vaste activa 

 

Boekwaarde 

1 nov 2015 

(Des)investering 

boekjaar 

Afschrijving 

boekjaar 

Boekwaarde 

31-12-2016 

Investeringen met economisch nut 

● Over. materiële vaste activ. - 2.091.148 466.649 1.624.499 

TOTAAL - 2.091.148 466.649 1.624.499 

 

Investeringen met economisch nut 

 

Beschikbaar 

gesteld krediet 

Besteding 2016 

 

Cum. besteed 

t/m 2016 

Restant krediet 

 

● ICT investering 1.789.321 1.652.705 1.652.705 136.616 

● VRIS investering 315.000 217.953 217.953 97.047 

● Project digitalisering 350.000 220.490 220.490 129.510 

TOTAAL 2.454.321 2.091.148 2.091.148 363.173 

 

Ingebrachte activa 2015 

Voor de oprichting van Prolander zijn door de provincie Drenthe enkele investeringen verricht. 

Deze investeringen hebben hoofdzakelijk betrekking op het gebied van ICT. Deze investeringen 

zijn per 1 januari 2016 door Prolander overgenomen van de provincie Drenthe voor een bedrag 

van € 1.866.594. Doordat deze investering al heeft plaatsgevonden in 2015 wordt deze 

investering met ingang van 2016 lineair afgeschreven in vier jaar. 
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Investeringen 2016 

Betreft de aanschaf gedurende 2016 van een videoconferencingset uit het krediet ICT 

investeringen (à € 4.063) en de investeringen inzake het project digitalisering (à € 220.490). Dit 

laatste project omvatte het maken van AO beschrijvingen, het voorbereiden van een nieuwe 

wijze van archiveren en het optimaliseren van het financieel systeem EBS.  Deze investeringen 

worden met ingang van het boekjaar 2017 lineair afgeschreven in vier jaar. 

 

Restantkredieten 

In de voorjaarsrapportage 2016 is voorgesteld om de restant investeringskredieten beschikbaar 

te houden voor de volgende activiteiten: 

 Vastgoed Registratie- en Informatiesysteem (VRIS): afronding en verdere 

implementatie van enkele modules binnen het VRIS en het koppelen van het VRIS 

met het financiële systeem (EBS). 

 EBS: ontwikkeling van (verdere) rapportage-tools en -modules (onder andere een 

debiteuren-module) binnen het financiële systeem. 

 Project Digitalisering: In 2016 is het project Digitalisering opgestart, de uitvoering loopt 

door in 2017.  

 

Voor de volledgheid wordt vermeld dat er in de meerjarenbegroting 2017 - 2020 (onderdeel 

kapitaallasten) rekening is gehouden dat het investeringskrediet tot volledige besteding zal 

komen. 

3.4.2. Vlottende activa 

Vlottende activa Boekwaarde 

31 dec 2016 

Boekwaarde  

1 nov 2015 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 

● Uitzettingen in Rijk’s schatkist (schatkistbankieren) 11.394.493 - 

Liquide middelen 

● Bank- en girosaldi 91.658 - 

TOTAAL 11.486.151 - 

 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 

De vorderingen van Prolander bestaan enkel uit het saldo dat is uitgezet in ‘s Rijks schatkist. 

De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar zijn gewaardeerd tegen 

nominale waarde. 

 

Uitzetting in Rijk’s schatkist (schatkistbankieren) 

In 2014 is het schatkistbankieren verplicht geworden. Dit betekent dat alle overtollige middelen 

in de schatkist moeten worden aangehouden. Er zijn echter een aantal uitzonderingen. Eén 

daarvan is het drempelbedrag. Dat is een minimumbedrag dat gemiddeld per kwartaal buiten 

de schatkist mag worden gehouden. Voor Prolander is dat gelijk aan de drempel, oftewel € 

250.000. Het drempelbedrag is bedoeld om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen: niet 

elke laatste euro hoeft in de schatkist te worden aangehouden. In principe hoeven dus alleen 

de liquide middelen die boven het drempelbedrag uitgaan in de schatkist te worden 

aangehouden. In 2016 hebben geen overschrijdingen plaatsgevonden van het drempelbedrag. 



 

 

 

Jaarstukken Prolander 2016 

 

 

 1-4-2017 I versie 1 29 van 47 

 

In onderstaande tabel is te zien wat de benutting van het drempelbedrag schatkistbankieren 

gedurende de vier kwartalen in 2016 is geweest. 

 

Bedragen x €1.000 

Schatkistbankieren 
1

e
 

kwartaal 

2
e
 

kwartaal 

3
e
 

kwartaal 

4
e
 

kwartaal 

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten ’s Rijks schatkist aangehouden middelen 

(1a) 

 

Som van de per dag buiten ’s Rijks 

schatkist aangehouden middelen  

3.478 19.095 14.537 13.079 

(1b) Dagen in het kwartaal 91 91 92 92 

(1) = (1a) / (1b) 

 

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten ‘s 

Rijks schatkist aangehouden midd. 

38 210 158 142 

Drempelbedrag 

(2a) Begrotingstotaal verslagjaar 
7.944 7.944 7.944 7.944 

(2b) 

 

Het deel van het begrotingstotaal dat 

kleiner of gelijk is aan €500 miljoen 

7.944 7.944 7.944 7.944 

(2c) 

 

Het deel van het begrotingstotaal dat 

de €500 miljoen te boven gaat 

- - - - 

(2) = (2b)*0,75% + 

(2c)*0,2%  

Drempelbedrag 

 

250    

  

(3a) = (2) > (1) 

 
Ruimte onder het drempelbedrag 212 40 92 108 

(3b) = (1) > (2) 

 
Overschrijding  van drempelbedrag - - - - 

NB: Het afwijkende saldo over het eerste kwartaal 2016 is veroorzaakt doordat Prolander met ingang van 4 maart 2016 

is gestart met het schatkistbankieren.  

 

Liquide middelen 

Bankrekeningen met een positief saldo zijn onder de liquide middelen opgenomen. Het 

banksaldi bedraagt het saldototaal van de zakenrekening. Bij Prolander is geen sprake van 

kasgeld. 

 

Bank- en girosaldi 

De bank- en girosaldi per 31 december 2016 van de zakenrekeningen bedragen € 91.568. 
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3.4.3. Vaste passiva 

Vaste passiva 

 

Boekwaarde 

31 dec 2016 

Boekwaarde 

1 nov 2015 

Eigen vermogen 

● Algemene reserve 689.398 - 

● Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten 523.809 - 

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer 

● Onderhandse leningen van openbare lichamen 1.399.946 - 

TOTAAL 2.613.153 - 

 
Eigen vermogen 

Het eigen vemorgen bestaat uit het saldo van de reserves en het gerealiseerde resultaat 

volgend uit het overzicht van baten en lasten. In de gemeenschappelijke regeling (art. 18) is 

bepaald dat een batig saldo (overschot) wordt toegevoegd aan het weerstandsvermogen 

(algemene reserve). Tevens is bepaald dat het weerstandsvermogen maximaal 10% van de 

jaaromzet mag bedragen. Als de algemene reserve boven de 10% komt, dient het meerdere te 

worden teruggestort aan de deelnemers, tenzij het bestuur unaniem en gemotiveerd kan 

instemmen met een doelreservering (bestemmingsreserve) van het batig saldo voor de 

bedrijfsvoeringorganisatie. Voor het boekjaar 2016 bedraagt het gestelde maximum van de 

algemene reserve € 880.433
2
.    

 

Algemene reserve 

De ontwikkeling van de algemene reserve is als volgt: 

 

Naam reserve 

 

Saldo 

1-11-2015 

Toevoegingen 

2016 

Ontrekkingen 

2016 

Saldo 

31-12-2016 

Algemene reserves 

● Algemene reserve - 689.398 - 689.398 

TOTAAL - 689.398 - 689.398 

 

Gedurende het boekjaar hebben er een tweetal toevoegingen plaatsgevonden aan de algemene 

reserve. 

1. Storting kapitaal (€404.032): Bij de start van Prolander hebben de deelnemers een 

kapitaalstorting gedaan van €404.032. Deze kapitaalstorting komt overeen met het 

vastgestelde bedrijfsplan en is conform besluit gestort in de algemene reserve. 

2. Vrijval frictiekosten (€285.366): Op basis van de eindafrekening “Transitie DLG” is de 

conclusie getrokken dat de opgenomen verplichting voor de te verwachten frictiekosten 

niet tot een betaling zal leiden. In de najaarsnota 2016 is bepaald dat de opgenomen 

verplichting vrijvalt ten gunste van de algemene reserve.  

__ 

2
 10% van het totaal aan gerealiseerde baten à € 8.804.333 
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Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 

Het gerealiseerde resultaat over het boekjaar 2016 bedraagt € 523.809. In de paragraaf 1.6 

(bestemming resultaat) is de resultaatbestemming nader toegelicht.  

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer 

De vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer bestaan uit het saldo 

van onderhandse leningen bij openbare lichamen. 

Onderhandse leningen  

openbare lichamen 

Saldo  

01-11-15 

Vermeer-

deringen 

Aflossing 

 

Saldo  

31-12-16 

Rentelast 

 

Omschrijving 

● Provincie Drenthe - 1.866.594 466.649 1.399.946 - 

TOTAAL - 1.866.594 466.649 1.399.946 - 

 

Onderhandse leningen van openbare lichamen 

Deze post heeft volledig betrekking op de onderhandse lening bij de provincie Drenthe. Het 

oorspronkelijke bedrag van de lening bedraagt € 1.866.594, tegen een rentepercentage van 0%, 

en is gelijk aan de totale investeringskosten die door provincie Drenthe zijn voorgefinancierd 

voor de investeringen. De jaarlijkse aflossing bedraagt € 466.649. 
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3.4.4. Vlottende passiva 

Vlottende passiva 

 

Boekwaarde  

31 dec 2016 

Boekwaarde  

1 nov 2015 

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 

● Overige schulden 8.281.383 - 

Overlopende passiva 

● 

 

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende          

begrotingsjaren komen 

2.017.852 

 

- 

 

● Nog te betalen bedragen 168.664  

● Nog te ontvangen facturen 29.598  

TOTAAL 10.497.497 - 

 

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 

De netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar zijn 

gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Overige schulden 

De overige schulden bestaan uit de post crediteuren voor een bedrag van € 134.808, en de 

rekeningcourantverhoudingen met bedrijf 2 van € 2.711.868 en bedrijf 3 van € 5.434.707. 

Overlopende passiva 

Overlopende passiva zijn baten die in 2016 als baten zijn geboekt, maar die feitelijk tot 2017 of 

latere jaren behoren. Daarnaast bestaat overlopende passiva uit lasten die in 2016 als lasten 

zijn geboekt, maar die pas in 2017 of later daadwerkelijk tot een betaling zullen leiden. 

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 

Betreft de vooruit ontvangen deelnemersbijdragen van Groningen à € 646.747 en Drenthe à 

€1.371.105 voor het eerste kwartaal van 2017.  

Nog te betalen bedragen 

Betreft het saldo van de nog te betalen BTW à €168.664 over het laatste kwartaal 2016. 

Nog te ontvangen facturen 

Betreft het saldo van de nog te ontvangen facturen (kosten) met betrekking op diensten of 

leveringen in 2016. 
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3.5. Niet in de balans opgenomen rechten/verplichtingen 

Op grond van artikel 53 BBV dient in de toelichting bij de balans de belangrijke financiële 

verplichtingen te worden opgenomen waaraan Prolander voor de komende jaren is gebonden. 

Hieronder zijn per overeenkomst de niet in de balans opgenomen rechten en/of verplichtingen 

per 31 december 2016 opgenomen. Hierbij is een ondergrens gehanteerd van € 10.000. De niet 

in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn beperkt tot de verplichtingen 

voortvloeiend uit de dienstverleningsovereenkomsten. Van garantstellingen is geen sprake. 

 

Dienstverleningsovereenkomsten (DVO) 

De diensten die de provincies Groningen en Drenthe leveren ter ondersteuning van Prolander 

zijn in een DVO vastgelegd. Deze overeenkomst is in werking getreden met ingang van 1 

januari 2016 en heeft een looptijd van vier jaar. De omvang van de verschillende DVO’s over de 

resterende looptijd is weergeven in onderstaand overzicht. 

Dienstverlening 

 

Totale 

omvang in € 

● ICT dienstverlening 1.201.500 

● Huisvesting dienstverlening 1.512.000 

● HRM dienstverlening  410.192  

● Juridische dienstverlening  21.417  

● Inkoopondersteuning 52.556 

● KCC dienstverlening 65.554 

● Communicatie dienstverlening 32.811 

● DIV dienstverlening 163.104 

TOTAAL 3.459.134 

 

Bij de DVO Huisvesting is sprake van variabele kosten gebaseerd op het aantal gerealiseerde 

werkplekken in Groningen en Drenthe. De DVO ICT wordt afgerekend op het aantal afgenomen 

accounts op jaarbasis. Aangezien er in hoge mate sprake is van zekerheid met betrekking tot 

het aantal werkplekken en accounts zijn beide DVO’s opgenomen als een niet uit de balans 

blijkende verplichting. Op beide DVO’s vindt geen jaarlijkse indexatie plaats. Bij de overige 

DVO’s is sprake van een vast bedrag per jaar dat jaarlijks wordt geïndexeerd. 
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3.6. Toelichting op het overzicht van baten en lasten  

De baten en lasten van Prolander zijn onderverdeeld in een drietal productvelden met ieder 

eigen kostenplaatsen. De productvelden bestaan uit de personeels- en materiële kosten en de 

ontvangsten vanuit het provinciefonds, medefinanciers en overige bijdragen. In de toelichting 

op het overzicht van baten en lasten worden de verschillen op het niveau van productveld 

toegelicht. Met de aanduiding ‘V/N’ is aangegeven of er sprake is van een voor- of nadeel. Dit 

betreft een voor- of nadeel van de realisatie ten opzichte van de actuele begroting. Met de 

aanduiding ‘I/S’ is aangegeven of er sprake is van een incidenteel of structureel verschil. 

Afwijkingen kleiner dan € 10.000 en/of 10% zijn niet toegelicht.  

 

Prolander heeft fiscaal advies ontvangen over de vennootschapsbelastingplicht. Kern van dit 

advies is dat geen sprake is van vennootschapschapsbelastingplicht. Om deze reden is de 

vennootschapsbelasting niet opgenomen in het overzicht van baten en lasten.  

3.6.1. Personeelskosten 

Het gerealiseerde resultaat gedurende het verslagjaar is als volgt: 

 

Personeelskosten 

 

Begroting na wijzigingen 

 

Realisatie 2016 

 

Verschil 

 

V/N 

 

Kostenplaatsen Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 2016   

 ● Loonkosten                 -   5.484.121  -5.484.121          3.578   5.450.416  -5.446.838        37.283   V  

 ● Toelagen                 -        62.500       -62.500                 -        53.854       -53.854          8.646   V  

 ● Aanvull. bedrijfsv.                -      258.861     -258.861                 -      258.861     -258.861                 -   V  

 ● Overige bijk.kosten                 -      239.369     -239.369               24      245.912     -245.888         -6.519   N  

Totaal pers.kosten          -  6.044.851  6.044.851        3.602  6.009.043  6.005.442      39.409   V  

 

 

Kostenplaats loonkosten      

Lagere loonkosten Verschil V/N I/S 

 € 37.283 V I 

 De loonkosten zijn opgebouwd uit twee componenten: de loonkosten van de tijdelijke en vaste 

formatie en de kosten van uitzendkrachten en externe inhuur. Het gerealiseerde voordeel is 

tweeledig. Enerzijds heeft het te maken met de iets kleinere formatie dan begroot dat een 

incidenteel voordeel oplevert van € 4.241. Anderzijds heeft het te maken met lagere kosten van 

uitzendkrachten en externe inhuur à € 33.042. 

Kostenplaats toelagen 

Garantietoelage  Verschil V/N I/S 

 € 8.646 V S 

 In de primaire begroting was geen rekening gehouden met het feit dat het merendeel van de 

medewerkers toelagen ontvangen als gevolg van de overgang van het Rijk naar de provincies 

(overgangsprotocol). Bij de overgang van de provincie naar Prolander zijn deze rechten mee 
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overgegaan. De omvang van de aan de medewerkers te betalen garantietoelagen is aan de 

hand van de realisatie in de eerste vier maanden van 2016 begroot op € 62.500. De 

daadwerkelijke lasten blijken lager te zijn en dat levert dit structurele voordeel op.  

3.6.2. Materiële kosten 

Het gerealiseerde resultaat gedurende het verslagjaar is als volgt: 
 

 

Kostenplaats automatisering 

DVO automatisering Verschil V/N I/S 

 € 22.100 V I 

 Dit betreft de in rekening gebrachte kosten van de DVO automatisering. In de begroting is 

gerekend met een afname van 95 accounts. Bij de realisatie blijkt dat er in totaal 89 accounts 

zijn afgenomen. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 27.000. Daarnaast zijn er extra 

kosten gemaakt voor aanvullende dienstverlening à € 4.900 die niet vallen binnen de DVO. 

Gesaldeerd betreft het een incidenteel voordeel van € 22.100. 

 

Kostenplaats archiefkosten 

Koerierskosten Verschil V/N I/S 

 € 3.714 V I 

 Prolander heeft de beschikking over een omvangrijk fysiek archief. Voor deze documenten 

wordt aanvullende archiefruimte gehuurd in Tynaarloo. Om deze documenten tussen beide 

locaties te verplaatsen worden koerierskosten gemaakt. Aangezien er minder gebruik is 

gemaakt van koeriersdiensten dan begroot levert dit een incidenteel voordeel op van € 3.714. 

 

 

 

 

 

Materiële kosten 

 

 

Actuele begroting 2016 

 

 

 

Realisatie 2016 

 

 

 

Verschil 

 

 

 

V/N 

 

 
Kostenplaatsen Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 2016   

 ● Huisvesting  -    504.000    -504.000  -    504.000    -504.000                 -  V 

 ● Automatisering  -    427.500    -427.500  -    405.400    -405.400       22.100  V 

 ● Archiefkosten  -      23.000      -23.000  -      19.286      -19.286         3.714  V 

 ● Kapitaallasten investering  -    466.649    -466.649  -    466.649    -466.649                 -  V 

 ● Externe deskundigen  -    110.000    -110.000  -    104.194    -104.194         5.806  V 

 ● Kantoorkosten  -    100.000    -100.000  -      78.869      -78.869       21.131  V 

 ● Onvoorzien  -      50.000      -50.000  -                -                 -       50.000  V 

Totaal materiële kosten - 1.681.149  -1.681.149  - 1.578.398  -1.578.398     102.751  V 
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Kostenplaats kantoorkosten 

Kantoorkosten Verschil V/N I/S 

 € 21.131 V I 

 Bij de voorjaarsnota is een afzonderlijke begrotingspost kantoorkosten opgenomen van € 

100.000. Deze raming was gebaseerd op de werkelijke lasten gedurende de eerste vier 

maanden van 2016. De werkelijke lasten in de laatste acht maanden zijn relatief minder hoog 

gebleken. 

 

Kostenplaats onvoorzien 

Geen gebruik onvoorzien Verschil V/N I/S 

 € 50.000 V I 

 Op de post onvoorzien is in het boekjaar geen beroep gedaan. Dit levert een voordeel op ter 

hoogte van € 50.000. 

3.6.3. Bijdragen 

De gerealiseerde bijdragen gedurende het verslagjaar zijn als volgt verdeeld: 

 

Bijdragen 

 

Actuele begroting 2016 

 

Realisatie 2016 

 

Verschil 

 

V/N 

 

Kostenplaatsen Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 2016 
 

 ● Bijdrage prov. Drenthe  5.398.050             -  5.398.050  5.398.052                -  5.398.052              2  V 

 ● Bijdrage prov. Groningen  2.546.250             -  2.546.250  2.546.252               -  2.546.252               2  V 

 ● Bijdrage medefinanciers      47.530            -      47.530      51.215        3.685      47.530                 -  V 

 ● Overige incidentele bijdr.              -            -               -    805.212               -    805.212     805.212  V 

Totaal bijdragen 7.991.830             -  7.991.830  8.800.731        3.685  8.797.046   805.216  V 

 

Kostenplaats overige incidentele bijdragen 

Storting kapitaal Verschil V/N I/S 

 € 404.032 V I 

 De storting van het kapitaal bij de start van Prolander is niet verwerkt in de begroting of in een 

begrotingswijziging. Bij het opstellen van de jaarrekening is de ontvangst daarom alsnog 

verantwoord als bate in de exploitatie voor een bedrag van € 404.032. 

 
Vrijval frictiekosten Verschil V/N I/S 

 € 285.366 V I 

 De vrijval van de frictiekosten ten gunste van de algemene reserve, zoals vastgesteld in de 

najaarsnota, is niet verwerkt in de begroting. Bij het opstellen van de jaarrekening is de 

ontvangst daarom alsnog verantwoord in de exploitatie voor een bedrag van € 285.366. 
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Vrijval verplichtingen Verschil V/N I/S 

 € 115.814 V I 

 Betreft de vrijval van verplichtingen over het boekjaar 2015. De provincie Drenthe heeft het 

overschot als kapitaalstorting ingebracht bij Prolander. Het bedrag van € 115.814 is alleen door 

Drenthe betaald aangezien het hier gaat om een vrijval van de verplichting waarvan Drenthe de 

gelden heeft beheerd. Door deze vrijval zou Drenthe daarop dan ook een voordeel genieten. 

Door deze betaling is het voordeel ten gunste van Prolander gekomen.  

3.6.4. Onvoorzien 

Op de post onvoorzien ter grootte van € 50.000 is in 2016 geen beroep gedaan. De post valt vrij 

in het resultaat 2016. 

3.6.5. Toelichting overzichten die niet van toepassing zijn 

Bij de opstelling van deze jaarrekening is de indeling van de begroting aangehouden. Dat heeft 

tot gevolg dat er geen overzichten van de algemene dekkingsmiddelen en financieringsfunctie 

zijn opgenomen. 

 

Daarnaast is er geen overzicht van de incidentele baten en lasten opgenomen. Alle baten en 

lasten, zoals begroot, zijn structureel, met uitzondering van de in de toelichting op het overzicht 

van baten en lasten opgenomen structuele afwijkingen ten opzichte van de actuele begroting. 

 

Tot slot ontbreekt een overzicht van de structurele toevoegingen en/of onttrekkingen aan de 

reserves. Van structurele toevoegingen en/of onttrekkingen is namelijk geen sprake.  
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3.7. Analyse begrotingsrechtmatigheid 

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. 

In de toelichting op het Bado wordt begrotingsrechtmatigheid omschreven als:  

“Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede de 

balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde 

begroting en hiermee samenhangende programma’s (begrotingscriterium). In de begroting zijn 

de maxima voor de lasten vermeld die door het bestuur zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de 

financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste 

programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag, alsmede het begrotingsjaar van 

belang zijn.” 

 

Begrotingsoverschrijdingen die niet bij het bestuur bekend zijn, worden als onrechtmatig 

beschouwd. Voor de beoordeling of er sprake is van een overschrijding van de begroting is 

gekeken naar de totaliteit van lasten vòòr mutatie met de reserves. De begroting van Prolander 

wordt gezien als één programma. 

 

Begrote lasten:   € 7.726.000 

Gerealiseerde lasten:  € 7.591.126 

Verschil:   € 134.874 

 

Op basis van de gerealiseerde lasten ten opzichte van de begrote lasten kan worden 

vastgesteld dat er sprake is van een onderschrijding van de begroting, oftewel er is geen 

sprake is van een onrechtmatige begrotingsoverschrijding. 

3.8. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen  

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), is in 

2013 in werking getreden. Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige beloningen 

en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi) publieke sector. Op grond van de WNT 

worden de inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen met een 

publieke taak genormeerd en openbaar gemaakt. Jaarlijks worden de bezoldigingsnormen 

aangepast bij ministeriële regeling (geïndexeerd).  

Op grond van de WNT mag het inkomen van topfunctionarissen in de (semi) publieke sector 

behoudens overgangsrecht maximaal 100% van het ministersalaris zijn. Het 

bezoldigingsmaximum in 2016 voor Prolander is € 179.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of 

omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met 

ingang van 1 januari 2016 voor de eerste twaalf kalendermaanden een afwijkende normering, 

zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief. 
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Bezoldiging topfunctionarissen  

Betreft de leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een 

dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 

13e maand van de functievervulling. 

Bezoldigingsgegevens 

Functiegegevens 

 

E.M. van 

Everdingen 

C.Bijl 

 

P.H.R. 

Brouns 

H. 

Staghouwer 

A. van der 

Tuuk 

Functie(s) Directeur Lid 

bestuur 

Lid 

bestuur 
Lid bestuur Lid bestuur 

Aanvang en einde functievervulling in 

2016 
1/1 - 31/12 14/7 - 

31/12 

11/1 - 

31/12 
11/1 - 31/12 11/1 – 8/4 

Omvang dienstverband (in fte) 0,8 n.v.t. n.v.t n.v.t. n.v.t. 

Gewezen topfunctionaris? nee nee nee nee nee 

(Fictieve) dienstbetrekking? nee nee nee nee nee 

Individueel WNT-maximum €143.200 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Beloning € 89.075 ‒ ‒ ‒ ‒ 

Belastbare onkostenvergoedingen € 25 ‒ ‒ ‒ ‒ 

Beloningen betaalbaar op termijn €11.468                                 ‒ ‒ ‒ ‒ 

Subtotaal €100.568 ‒ ‒ ‒ ‒ 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Totaal bezoldiging 2016 €100.568 ‒ ‒ ‒ ‒ 

Motivering indien overschrijding n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 

NB. De gegevens van voorgaand boekjaar zijn niet meegenomen in bovenstaand overzicht 

aangezien de organisatie toen nog niet bestond. 

3.9. Gebeurtenissen na balansdatum 

Hiervan  is geen sprake. 
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3.10. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
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BIJLAGEN 

BIJLAGE 1: aanpassingen op de begroting 2016 

De begroting 2016 was onderdeel van het bedrijfsplan dat op 16 september 2015 is vastgesteld 

door het bestuur in oprichting. Via de voor- en najaarsrapportage is de begroting op enkele 

onderdelen gewijzigd. De wijzigingen zijn weergegeven in onderstaande tabel en daaronder per 

wijziging toegelicht. 

Exploitatiebegroting 
Jaar 2016 

(volgens 

bedrijfsplan) 

Wijziging 

Voorjaarsrap- 

portage 

 

Wijziging Najaars-

rapportage 

Begroting na 

wijzigingen 

1. Personele kosten €            6.057.351  €                 37.500   €                  25.000   €             6.044.851  

1.1. Loonkosten  €            5.357.802  €                 61.319   €                  65.000   €             5.484.121  

1.2 Toelagen €                           -   €                 62.500   €                            -   €                  62.500  

1.3 Aanvullende bedrijfsvoering  €               320.180  €                -61.319  €                           -   €                258.861  

1.4 Overige bijkomende kosten €               379.369   €              -100.000   €                -40.000   €                239.369  

2. Materiele kosten €            1.569.280  €                 41.868   €                 70.000   €            1.681.148  

2.1. Huisvesting €                532.700  €                -28.700   €                           -   €               504.000  

2.2  Automatisering €               360.000  €                  67.500   €                           -   €               427.500  

2.3. Archief kosten €                 33.000  €                            -

  
 €                -10.000   €                 23.000  

2.4 Kapitaallasten investering €                563.580   €                -96.932   €                           -   €               466.648  

2.5 Externe deskundigen €                 30.000  €                           -   €                  80.000   €               110.000  

2.6 Kantoorkosten €                           -   €               100.000   €                           -   €               100.000  

2.7 Onvoorzien €                 50.000   €                           -   €                           -   €                 50.000  

TOTAAL Lasten €            7.626.631   €                   4.368   €                  95.000   €            7.725.999  

          
3. Ontvangsten Prov.fonds €            7.944.300   €                   8.658   €                  38.872   €            7.991.830  

3.1 Bijdrage Drenthe. €            5.398.050   €                           -   €                           -   €            5.398.050  

3.2 Bijdrage Groningen. €            2.546.250   €                           -   €                           -   €            2.546.250  

3.3 Bijdrage medefinanciers €                           -   €                   8.658   €                  38.872   €                 47.530  

TOTAAL Baten €            7.944.300   €                   8.658   €                  38.872  €            7.991.830  

          
TOTAAL Saldo €               317.669   €                   4.290   €                  56.128   €               265.831  

 

Via de voorjaarsrapportage zijn de volgende mutaties in de begroting doorgevoerd: 

1) Hogere personele kosten als gevolg van toelagen ter hoogte van € 62.500. In de 

begroting 2017 zijn deze kosten al meerjarig begroot. In het jaar 2016 zijn deze kosten 

nog niet begroot. Als gevolg hiervan is de begroting op dit onderdeel met € 62.500 

verhoogd. 
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2) In het bedrijfsplan zijn de loonkosten van de directeur opgenomen onder de aanvullende 

bedrijfsvoeringskosten (1.3). Deze loonkosten worden onder het onderdeel 1.1 

Loonkosten begroot en verantwoord. Deze wijziging heeft betrekking op een bedrag van 

€ 61.319. 

3) In het bedrijfsplan zijn de kantoorkosten opgenomen onder de overige bijkomende 

kosten (1.4). Deze kantoorkosten (2.6) zullen afzonderlijk worden begroot als onderdeel 

van de materiele kosten. Deze verschuiving heeft betrekking op een bedrag van € 

100.000.  

4) In de gesloten Dienstverleningsovereenkomst is rekening gehouden met een totaal van 

72 werkplekken. Per werkplek wordt door de betreffende gastheer een bedrag van € 

7.000 in rekening gebracht. In het Bedrijfsplan is nog rekening gehouden met een factor 

van 76,1. Als gevolg hiervan is de begroting op dit onderdeel verlaagd met € 28.700. 

5) In het bedrijfsplan is bij de automatiseringskosten rekening gehouden dat Prolander 80 

accounts tot zijn beschikking zal hebben. Het blijkt dat er circa 95 accounts nodig zijn. In 

de Dienstverleningsovereenkomst is de afspraak gemaakt dat Prolander per account 

een bijdrage betaalt voor de automatiseringskosten. Als gevolg hiervan is de begroting 

op dit onderdeel verhoogd met € 67.500.  

6) In de afgelopen jaren (2014-2015) heeft de provincie Drenthe de investeringskosten 

voor Prolander voorgeschoten. De hoogte hiervan bedraagt € 1.866.594. In het 

bedrijfsplan is er rekening mee gehouden dat in deze periode een investering zou 

plaatsvinden van € 2.254.320. Als gevolg hiervan zijn de bijbehorende 

afschrijvingslasten verlaagd met € 96.932.  

7) In het bedrijfsplan zijn de kantoorkosten opgenomen onder de overige bijkomende 

kosten (1.4). Deze kantoorkosten (2.6) zullen afzonderlijk worden begroot als onderdeel 

van de materiele kosten. Deze verschuiving betreft een bedrag van € 100.000.  

8) Een incidentele meevaller (ad € 8.658) als gevolg van een bijdrage van een 

medefinancier voor het verrichten van werkzaamheden voor nog lopende 

werkzaamheden uit het tijdperk DLG. 

Via de najaarsrapportage zijn de volgende mutaties in de begroting doorgevoerd: 

1) Vanwege het door ziekte uitvallen van de Programmamanager is Prolander 

genoodzaakt om voor de rest van dit jaar deze positie extern in te laten vullen. Mede als 

gevolg hiervan is een begrotingswijziging  ter hoogte van € 65.000 doorgevoerd. 

2) Vanuit het onderdeel “Overige bijkomende kosten” calculeren we op dit moment een 

verwacht overschot van € 40.000. Voor dit verwachte overschot is de begroting 

3) Ten aanzien van de archiefkosten was het de verwachting dat deze kosten met circa € 

10.000 verlaagd kunnen worden doordat de kosten voor archivering (en opvragingen) bij 

Tynaarlo lager zullen uitvallen. 

4) Bij het onderdeel externe kosten zullen deze met circa € 80.000 toenemen. Deze 

oorzaak hiervan zit in het volgende: Analyse grondstrategie (€ 30.000), OR 

ondersteuning (€ 20.000), Analyse/Aanpak Organisatie Ontwikkeling (€ 30.000). 

5) Een incidentele meevaller als gevolg van een bijdrage van twee externe medefinanciers 

voor het verrichten van werkzaamheden voor nog doorlopende opdrachten vanuit het 

tijdperk DLG (€ 38.872). 
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BIJLAGE 2: staat van materiële vaste activa 
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BIJLAGE 3: lijst met afkortingen 

Afkorting Volledige omschrijving afkorting 

AO Administratieve Organisatie 

Arbo Arbeidsomstandigheden 

Bado Besluit accountantscontrole decentrale overheden 

BBV Besluit Begroting en Verantwoording (wetgeving) 

btw Belasting toegevoegde waarde 

DIV Documentaire Informatie Voorziening 

DLG Dienst Landelijk Gebied 

DVO Dienstverleningsovereenkomst(en) 

EBS E-Business Suite (financieel systeem) 

EZ Economische Zaken 

fte fulltime-equivalent 

GEO diensten Geografische diensten 

GIS Georgrafisch informatiesysteem 

GR Gemeenschappelijke Regeling 

ha Hectare 

HRM Human Resource Management 

HR-systemen Human Resource-systemen 

ICT Informatietechnologie 

KCC Klantcontactcentrum 

NNN Nationale Natuurnetwerk 

OOP Organisatieontwikkelingsplan 

P&C-cyclus Planning- en controlcyclus 

PAS Programma Aanpak Stikstof 

PIOFAH 

 

Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, 

Automatisering/Administratie en Huisvesting (overhead) 

PMV Provinciale Maandverantwoording 

PPO's Provinciale Prestatieovereenkomst(en) 

PPOV's Provinciale prestatieovereenkomst verantwoording 

VRIS Vastgoedregistratiesysteem 

Wet fido Wet financiering decentrale overheden 

WNT Wet normering topinkomens 
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Aanbieding 

Met trots presenteer ik u de Programmabegroting 2018 van Prolander. Het jaar 2018 

wordt het derde jaar als uitvoeringsorganisatie van de provincies Drenthe en Groningen. 

We gaan er in deze begroting van uit dat het jaar 2018 wordt afgesloten met een positief 

saldo en dat het weerstandsvermogen van Prolander voldoende blijft. Maar bovenal 

gaan we ervan uit dat we nog steeds met dezelfde verve en passie werken aan het 

landschap van Drenthe en Groningen! 

 

Deze begroting is opgesteld op basis van de kadernota 2018, die op 23 januari 2017 is 

vastgesteld door het Bestuur; de begroting sluit aan op het bedrijfsplan (2015). De begroting 

betreft het bedrijf Prolander en niet de begroting van de projecten die Prolander voor de 

provincies uitvoert (bedrijf 2 en 3). 

 

Jaarlijks maakt Prolander met de provincies Drenthe en Groningen prestatieafspraken. 

Hiervoor wordt gewerkt vanuit de staande formatie zoals die op 1 maart 2015 is overgekomen 

vanuit het Rijk met de opheffing van Dienst Landelijk Gebied (DLG). Concreet betekent dit dat 

Prolander in 2018  circa 80.000 uur kan inzetten voor het realiseren van de opgaven. In 2016 

draaide Prolander voor het eerste jaar op eigen benen. Daartoe moest de gehele 

bedrijfsvoering opnieuw worden ingericht omdat de DLG-organisatie uit de lucht ging; zoals de 

nieuwe bedrijfssystemen voor projecten en grond. In 2017 zijn deze systemen verder 

geimplementeerd en doorontwikkeld. Ook kennismanagement, kwaliteitsborging, archivering en 

digitalisering stonden in 2017 hoog op de agendaDeze acties hebben tot gevolg dat Prolander 

steeds beter in staat is haar opdrachten te realiseren.Tegelijkertijd hebben we ook 

geconstateerd dat er, ook in 2018, nog extra aandacht nodig is en blijft voor 

organisatieontwikkeling. 

 

De koers van Prolander zoals opgenomen in Programmabegroting 2017, wordt in 2018 

doorgezet. Dat is essentieel om te kunnen voldoen aan wat de opdrachtgevers de komende 

jaren vragen. Onze belangrijkste opdracht is de realisatie van het Nationaal Natuurnetwerk 

(NNN) in Drenthe en Groningen. Het realiseren van de laatste puzzelstukjes van dit netwerk 

vragen veel flexibiliteit van onze organisatie. We investeren daartoe in onze organisatie- en in 

de ontwikkeling van onze medewerkers. In het voorjaar van 2017 starten we met de 

implementatie van het organisatieontwikkelplan. Het organisatieontwikkelplan is bij het 

schrijven van deze begroting in conceptfase en wordt in het voorjaar van 2017 vastgesteld. In 

onze organisatie gaan we extra aandacht besteden aan:  

 

 Resultaatgerichtheid en doorontwikkelen projectmanagement; 

 Kostenbeheersing en risicobeheersing; 

 Versterken van de politieke en bestuurlijke sensitiviteit en 

 Vaardigheid in flexibiliteit en creativiteit. 

 

Zo geeft Prolander uitvoering aan de wensen en opdrachten van beide provincies, helpen we 

bij de realisatie van het nationale natuurnetwerk en werken we, ook in 2018, met passie aan 

het landschap van Drenthe en Groningen. 

 

Evelien van Everdingen  

Directeur Prolander 
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1. Uitgangssituatie programmabegroting 

1.1. Rollen  

Prolander bestaat uit drie bedrijven: bedrijf 1 omvat de algemene bedrijfsvoering en 

personeelsontwikkeling. In de bedrijven 2 en 3 zijn de primaire processen ondergebracht: 

daarin vinden de uitvoeringprojecten voor respectievelijk Groningen en Drenthe plaats.  

 

Voor de aansturing van Prolander (bedrijf 1) hebben beide provincies twee rollen: 

 De rol als eigenaar. Deze gaat over de bedrijfsvoering van Prolander. Dit is juridisch 

verankerd in de regelingstekst van de Gemeenschappelijke Regeling en beschreven in 

het bedrijfsplan van Prolander; 

 De rol als dienstverlener/ gastheer waarbij de provincies de huisvesting verzorgen voor 

Prolander, inclusief de zogenaamde PIOFACH-taken. Voor deze diensten zijn 

afzonderlijke dienstverleningsovereenkomsten gesloten. Prolander voert haar taken uit 

vanuit twee vestigingsplaatsen Assen en Groningen, waarbij Assen de hoofdvestiging 

is en Groningen de nevenvestiging. 

 

Tenslotte zijn de provincies voor Prolander natuurlijk ook opdrachtgever voor de projecten; van 

de resultaten en inzet van geld en medewerkers (bedrijf 2 en 3). Omdat de provincies in deze 

rol bepalen wat Prolander doet, toch een aantal opmerkingen, ondanks het feit dat de 

onderliggende begroting strikt genomen niet over deze rol gaat.  

 

Provinciaal opdrachtgeverschap krijgt inhoud via de jaarlijkse provinciale 

prestatieovereenkomsten (PPO’s). Jaarlijks sluit Prolander met de beide provincies deze  

PPO’s met afspraken op het gebied van inrichting, grondverwerving en subsidieregelingen. 

Deze PPO’s zien toe op het: 

 Vastleggen van de te leveren prestaties; 

 Toewijzen van de financiële middelen voor de verschillende opdrachten binnen de 

toegekende verplichtingen/begrotingen; 

 Toewijzen van de inzet van de medewerkers (in mensuren) voor de verschillende 

opdrachten. 

 

Vanuit de bedrijven 2 en 3 wordt drie keer per jaar inhoudelijk en financieel verantwoording 

afgelegd: de PPO-Verantwoording kortweg PPOV. Zoals aangegeven: alle (financiële) 

middelen die nodig zijn om uitvoering te kunnen geven aan de PPO’s maken geen onderdeel 

uit van deze Programmabegroting. De middelen om de PPO’s uit te kunnen voeren, zijn 

afkomstig van de beide provincies en externe financiers en worden door de provincies via 

voorschotten aan Prolander verstrekt. Maandelijks informeert Prolander de beide provincies 

hierover door middel van een financiële verantwoording, waardoor zo nodig tijdig kan worden 

bijgestuurd.Voor het jaar 2018 zijn nog geen PPO’s gesloten; dat proces start in het voorjaar 

van 2017. Om toch een indruk te geven van de omvang van een PPO onderstaand de 

kerngegevens over het jaar 2017: 

 

Provincie Drenthe: 

- Investeringen: circa € 45,5 miljoen (Provincie Drenthe € 33,5 miljoen en externe 

financiers € 12 miljoen) 

- Ureninzet Prolander: circa 54.400 uren. 
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Provincie Groningen: 

- Investeringen: circa € 20,3 miljoen (Provincie Groningen: € 11,6 miljoen en externe 

financiers € 8,7 miljoen) 

- Ureninzet Prolander: circa 27.800 uren (inclusief 2.200 betaalde uren) 

1.2. Bepalingen en werkwijze rondom de begrotingscyclus 

Prolander is een Gemeenschappelijke Regeling, en wel een bedrijfsvoeringorganisatie met een 

eigen rechtspersoonlijkheid, opgericht door de provincies Groningen en Drenthe. De 

Gemeenschappelijke Regeling is in werking getreden per 1 januari 2016. Op basis van het 

Financiële reglement heeft het Bestuur kaders gesteld voor het financiële beleid en het 

financiële beheer en de kaders voor de inrichting van de financiële organisatie. Met het 

controleprotocol heeft het Bestuur de regels vastgesteld voor de controle op het financiële 

beheer en de inrichting van de financiële organisatie.  

 

De begroting betreft het vaststellen en toedelen van beschikbare gelden en vormt het kader 

waarbinnen de directie van Prolander bevoegd is tot het doen van uitgaven en verplichtingen.In 

het financiële reglement van Prolander zijn nadere voorschriften voor de procedure voor het 

opstellen en vaststellen van de (ontwerp) begroting opgenomen. 

a) Prolander biedt uiterlijk 15 april een ontwerpbegroting inclusief de algemeen financiële 

en beleidsmatige kaders aan bij de Provinciale Staten van de deelnemers. 

b) Provinciale Staten kunnen binnen acht weken na ontvangst van de ontwerpbegroting 

bij Prolander een schriftelijk zienswijze indienen bij de ontwerpbegroting zoals die aan 

het Bestuur van Prolander wordt aangeboden. 

c) Het Bestuur van Prolander stelt vervolgens uiterlijk 15 juli van het jaar, voorafgaande 

aan het jaar waarvoor de begroting dient, de begroting vast. 

d) Twee weken nadat deze is vastgesteld, doch uiterlijk 1 augustus van het jaar 

voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting dient, zendt het Bestuur de begroting 

aan de deelnemers en de minister van Binnenlandse Zaken. 
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2. Programmabegroting 

2.1. Wat willen we bereiken? 

2.1.1. Missie en Visie 

Prolander is de uitvoeringsorganisatie voor de provincies Drenthe en Groningen op het gebied 

van plattelands- en gebiedsontwikkeling. In het bedrijfsplan dat bij de oprichting van Prolander 

is opgesteld, zijn de missie en visie beschreven. Samengevat houden deze het volgende in:  

 

Onze kernactiviteit is het vertalen van provinciaal beleid in concrete gebiedsprojecten. In elk 

project zoeken we naar praktische oplossingen die passen bij de bestuurlijke wensen, de 

ruimtelijke ambities en de eigenschappen van het gebied. Dit doen wij in samenwerking met 

alle betrokkenen in het gebied. 

 

Deze ambities geven we op de volgende manieren vorm: 

 

1. Verbinden van partijen en geldstromen 

Bij de inrichting van gebieden spelen vele partijen een rol; elk met hun eigen belangen. 

Prolander is in de projecten de spil tussen deze partijen en ziet er op toe dat alle belangen 

worden meegenomen in het proces. Daarnaast zijn we financieringsadviseur en 

subsidieverstrekker. We hebben een loketfunctie voor gebiedsgerichte regelingen en zijn bij 

uitstek bekend met geldstromen en subsidiemogelijkheden. 

 

2. Grond voor gebiedsontwikkeling 

We zijn het grondbedrijf van Drenthe en Groningen in het landelijk gebied. Voor de realisatie 

van het NNN moet er veel grond beschikbaar komen. We onderzoeken in eerste instantie of de 

eigenaar van de grond ter plekke daaraan wil meewerken. Als dat niet lukt, ruilen of verwerven 

we de grond voor de marktprijs, richten die grond opnieuw in op basis van provinciaal beleid, 

adviseren over het beheer ervan en dragen het gebied vervolgens over aan natuurbeheerders 

of individuele eigenaren. Aangekochte gronden zetten we ook in als ruilgrond opdat agrariërs 

hun bedrijf elders kunnen voortzetten. 

 

3. Integraal ruimtelijk ontwerp en de uitvoering 

Het ruimtelijk ontwerp speelt een essentiële rol in gebiedsontwikkeling en ruimtelijke 

planvorming. De ruimtelijk ontwerpers van Prolander werken aan het Drentse en Groningse 

landschap waar alle generaties goed kunnen werken, wonen en recreëren. Onze 

uitvoeringsdeskundigen vertalen de plannen in contracten met aannemers die de plannen 

daadwerkelijk in het veld uitvoeren. 

2.1.2. Context van de uitvoering  

Prolander is door de provincies Drenthe en Groningen met name opgericht om de provinciale 

ambitie te realiseren en het nationale natuurnetwerk af te ronden in 2027. Het ontwikkelen van 

natuurgebieden kan eigenlijk niet zonder daarbij ook andere provinciale doelstellingen mee te 

nemen; zoals landbouw, water en recreatie. Op deze wijze draagt Prolander bij aan een 



Ontwerp Programmabegroting 2018 

Ontwerpbegroting 2018 I versie 1 11 van 36 

 

integrale versterking van het landelijk gebied. Prolander voert voor de provincies Drenthe en 

Groningen het bijbehorende werk uit.  

De realisatie van het NNN is een zorgvuldig integraal gebiedsproces wat veel tijd vergt; zowel 

in de voorbereiding als bij de uitvoering. Voor de bedrijfsvoering is het van belang om 

organisatorisch volledig toegerust te zijn om de realisatie van het NNN in 2027 mogelijk te 

maken. Wat dan opvalt, is dat Prolander in de periode 2018 – 2027 voor een uitdagende taak 

staat: het ‘obstakelvrij maken’ van circa 5.500 ha en inrichten van 11.000 ha.  De uitdagingen 

zijn de volgende: 

 

 Voor het inrichten van natuur is grond nodig. Die moet beschikbaar worden gemaakt. 

Dan blijkt dat de complexere vraagstukken vóór ons liggen, waarbij de start ligt bij 

onderzoek naar particulier beheer en ruiling. Verwerving komt dus pas in tweede 

instantie in beeld. Een belangrijke voor ons niet-stuurbare factor hierbij zijn de 

afwegingen van particulieren in dit proces. Dat resulteert in een ‘grillig’ werkaanbod 

voor Prolander o.a. de gesprekken die daarvoor nodig zijn; 

 De inrichtingsprojecten kenmerken zich door toenemende complexiteit onder meer 

door de opkomst van nieuwe velden bij de uitvoering, zoals duurzame energie. Dit 

vergt naast een goede voorbereiding ook  zorgvuldige communicatie met de 

betrokkenen.; 

 Het arbeidsaanbod van Prolander is stabiel vanuit een grote groep medewerkers met 

een vaste aanstelling, maar het werkaanbod is dat niet mede door bovenstaande 

uitdagingen. Dit gegeven doet een groot beroep op flexibiliteit, zowel van de 

medewerkers (meebewegen naar het type werk dat er op dat moment is) als van de 

organisatie (flexibele schil naast vaste aanstellingen); 

 Bestuurlijke sensitiviteit blijft een onderwerp voor de ex-DLG-ers die een grotere 

afstand van de politiek gewend waren. 

2.2. Wat gaan we daarvoor doen? 

In deze paragraaf worden de organisatiedoelen van Prolander beschreven: wat gaan we doen 

om bij het geschetste eindbeeld te komen en wat zijn dan de acties in 2018. Deze paragraaf 

beperkt zich tot bedrijf 1, de bedrijfsvoering.  Om in te kunnen spelen in de schommelingen in 

het werkaanbod (zie vorige paragraaf), is het van groot belang om een grote personele 

flexibiliteit na te streven. Zowel met flexibeler inzet van zittende medewerkers als met een 

flexibele schil rondom de vaste bezetting. Het bovenstaande wordt vertaald in de onderstaande 

programmadoelen 2018. Daarbij zij aangetekend dat deze programmadoelen grotendeels 

worden geconcretiseerd met DVO’s met de provincies. 

 

Doel 1: de inzetbaarheid van het beschikbare personeel maximaliseren. 

Belangrijke elementen hierbij zijn: 

- Kwalitatief goede personeels- en salarisadministratie 

- Professioneel HR-management 

- Adequate arbozorg 

- Goed verzuimmanagement (norm max. 3%) 
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Doel 2: de beschikbaarheid van voldoende flexibel inzetbaar personeel om pieken in de 

werkzaamheden goed op te kunnen vangen. 

Belangrijke elementen hierbij zijn: 

  

- Ruime flexibele schil van personeel, maximaal 15% van het totale personeel
1
 

- Brede inzetbaarheid van personeel, op meerdere functies  

 

Doel 3: de beschikbaarheid van voldoende vaardig personeel (geconcretiseerd in het 

organisatieontwikkelplan). 

Belangrijke elementen hierbij zijn: 

- Scholingsbeleid ondersteunend aan de taakstelling van Prolander 

- Scholingsmogelijkheden, gericht op duurzame inzetbaarheid van het 

Prolanderpersoneel 

 

Doel 4: de beschikbaarheid van adequate ondersteunende systemen. 

Belangrijke elementen hierbij zijn: 

- Ongestoorde werking en goede performance van kantoorautomatisering inclusief 

mogelijkheid tot thuiswerken 

- Ongestoorde werking en goede performance van de GIS applicaties 

- Ongestoorde werking en goede performance van het financieel systeem EBS 

- Ongestoorde werking en goede performance van VRIS 

- Volledige en tijdige archivering 

- Adequate ondersteuning van werken op locatie voor de medewerkers die op locatie 

werken 

 

Doel 5: het realiseren van bedrijfsprocessen die in control zijn. 

Belangrijke elementen hierbij zijn: 

- Operational excellence van de bedrijfsprocessen, onder andere door automatisch 

inboeken van facturen en bankafschriften en implementatie van een document 

managementsysteem; 

- Projectmanagement, gericht op een goede projectsturing en –beheersing en 

risicomanagement; 

- Implementatie en borging van integrale administratieve organisatie zoals ontwikkeld in 

2016 

 

Doel 6: aandacht geven aan de herkenbaarheid bij de stakeholders van Prolander zowel 

wat betreft de projecten als de organisatie Prolander. 

Belangrijke elementen hierbij zijn: 

- Herkenbare huisstijl en consequent gebruik van het logo in alle uitingen 

- Een up-to-date website 

- Presentatie door middel van artikelen in vaktijdschriften 

- 0-meting naar de naamsbekendheid van Prolander bij de stakeholders 

 

 

 

__ 

1
 Dit percentage wijkt af van de 5-10% die in het bedrijfsplan is genoemd. Door de sterke fluctuaties in het 

werk om de NNN te realiseren wordt een percentage van 15% gewenst geacht. 
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Doel 7: goede opdrachtgever-opdrachtnemer relaties. 

Belangrijke elementen hierbij zijn: 

- Constructieve en rolvaste overlegsituatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer; te 

bevorderen met toepassing van de VanGuard methodiek
2
 om samen met de 

opdrachtgever de verbeterpunten in beeld te krijgen 

- Het realiseren van de afgesproken projectresultaten  

 

Doel 8: Uitvoering doelen 2018 van het organisatieontwikkelplan. 

Op het moment van voorbereiding van deze begroting is het organisatieontwikkelplan nog in 

voorbereiding. Hierin geven wij inzicht in hoe Prolander zich ontwikkelt tot de organisatie die 

toegerust is en blijft voor de taak die de provincies bij haar heeft neergelegd. Werkend in de 

projecten realiseren we ons steeds vaker dat traditionele werkwijzen niet meer voldoende zijn 

om de opdrachten te realiseren. Daarom focust het organsiatieontwikkelplan op de versterking 

van flexibiliteit, innovatie en creativiteit in onze eigen organisatie en aanpak van onze 

werkzaamheden.  

 

Het plan is gebaseerd op de gezamenlijke analyse door medewerkers, MT en opdrachtgevers 

van ontwikkelpunten voor de toekomst. Daarbij is het een voortzetting van het bedrijfsplan van 

Prolander. De ontwikkelpunten zijn vertaald in het implementatieplan Prolander. Hierop zal 

vanaf 2017 en de jaren daarna worden gestuurd. Over de uitwerking en resultaten legt 

Prolander jaarlijks verantwoording af aan het Bestuur.  

 

Zo blijven we investeren in de ziel en kernwaarden van Prolander. Het resultaat is dat 

opdrachtgevers, stakeholders en belanghebbenden, bevlogen, ondernemende, verbindende en 

resultaatgerichte medewerkers zien die van hoog tot laag weten waar ze voor staan en waar ze 

trots op zijn. 

 

Belangrijke aandachtspunten in het organisatieontwikkelplan zijn: 

- Resultaatgerichtheid en projectmanagement / risicomanagement 

- Bestuurlijke sensitiviteit 

- Nieuwe samenwerking in het gebied 

- Identiteit 

- Digitaal werken  

- Communicatie 

- Innovatie 

- Opdrachtnemer-opdrachtgever 

2.3. Wat mag het kosten? 

Voor Prolander geldt met ingang van de begroting 2018 het gewijzigde BBV. Hierdoor is 

onderstaande opzet van de exploitatiebegroting gewijzigd ten opzichte van die van 2017. De 

belangrijkste wijziging is het inzichtelijk maken van de overheadskosten.  

__ 

2
 De VanGuardmethodiek kijkt naar het functioneren van organisaties vanuit het perspectief van de klant. Het 

veranderen van organisaties gaat volgens deze methodiek van buiten naar binnen. In het veranderproces hebben 

medewerkers en leidinggevenden allemaal hun eigen taak bij het verbeteren van de werkwijze en de inrichting van de 

organisatie. 
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Het inzichtelijk maken van de overhead moet bijdragen aan de interne sturing en een betere 

vergelijking tussen provincies en gemeenten. 

 

Voorheen waren de overheadskosten van Prolander onderdeel van de productvelden 

personele- en materiële kosten. In de nieuwe situatie bevatten de eerder genoemde 

productvelden geen overhead meer. Voor de overhead is nu een apart productveld overhead 

opgenomen waarmee wordt voldaan aan het gewijzigde BBV. In de onderstaande tabel zijn de 

baten en lasten voor de komende jaren geraamd. 

 

Exploitatiebegroting Jaar 2018  Jaar 2019  Jaar 2020 Jaar 2021 

● Personele kosten       5.044.042     5.170.143       5.299.396      5.431.881  

● Materiële kosten        583.610        583.610         583.610        583.610  

● Overhead      2.483.853      2.489.838      2.446.597      2.479.150  

● Onvoorzien         50.000          50.000          50.000          50.000  

Totaal Lasten       8.161.504      8.293.590     8.379.603     8.544.641  

● Bijdrage Drenthe     5.594.107      5.705.989     5.820.109      5.936.511  

● Bijdrage Groningen     2.638.730      2.691.504      2.745.334      2.800.241  

Totaal Baten    8.232.837      8.397.494      8.565.444      8.736.752  

  
        

Saldo van Baten Lasten         71.333        103.904        185.841        192.112  

● Toevoegingen en onttrekkingen 

aan de reserves 
                  -                   -                   -                   -  

  

Resultaat (begroot)         71.333       103.904        185.841      192.112  

 

In hoofdstuk 4 is een nadere toelichting gegeven op de baten en lasten. In afwijking op 

bovenstaande exploitatiebegroting is in de financiële begroting 2018-2021 geen onderscheid 

gemaakt tussen de overheadkosten en de personele- en materiële kosten. Dit is gedaan om de 

vergelijkbaarheid met voorgaande boekjaren mogelijk te maken en omdat een consistente 

manier van begroten wordt nagestreefd. In paragraaf 4.3 zijn de overheadkosten nader 

toegelicht. 
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3. Kaders Begroting 2018-2021 

3.1. Uitgangspunten 

Leidend voor het opstellen van de begroting 2018 en de meerjarenbegroting zijn de 

uitgangspunten die in de kadernota voor de begroting 2018 zijn genoemd. Deze kadernota is 

door het bestuur vastgesteld op 23 januari 2017. In deze kadernota zijn de volgende 

uitgangspunten benoemd: 

 

Indexatie: 

 De stijging van de personeelslasten vloeit voort uit de cao-ontwikkelingen. De huidige 

cao heeft een looptijd tot eind 2016. De loonstijgingen die gelden in 2018 en verder zijn 

dus nog niet bekend. Als uitgangspunt voor de lonen gaan wij voorlopig uit van een 

verwachte jaarlijkse inflatiepercentage van 2,5% (t.o.v. de normbedragen 2016 welke 

door de provincie Drenthe worden gehanteerd). 

 Voor de indexatie willen wij de volgende uitgangspunten opnemen: 

o Dienstverlening welke is gebaseerd op lonen worden jaarlijks geïndexeerd met 

2,5%. 

o Dienstverlening voor de huisvesting en automatisering wordt niet geïndexeerd.  

o Voor de overige kosten wordt geen indexatie voorgesteld. 

 

Inkomsten: 

 De deelnemersbijdrage wordt verhoogd met een jaarlijkse indexatie van 2%. Deze 

verhoging komt als volgt tot stand: 80% van de personele kosten wordt verhoogd met 

2,5% en over de overige 20% vindt geen indexatie plaats. Voor de jaren 2019 en de 

daaropvolgende is dit een schatting. 

 Er worden geen opbrengsten (en daarmee samenhangende kosten) geraamd als 

gevolg van werken voor derden. Indien zich dat wel gaat voordoen worden deze 

werken voor derden uitgevoerd tegen de bijbehorende kostprijs. 

 

Personele kosten: 

 Salarisbedragen worden normatief begroot tegen de geldende normbedragen per 

salarisschaal. 

 Voor overige personele kosten wordt een bedrag begroot van 5% van de totale 

loonsom. Onder andere opleidingskosten (2%), reiskosten en dienstkleding maken 

onderdeel uit van deze kosten.  

 

Organisatieontwikkeling: 

 Voor de organisatieontwikkeling is voor het jaar 2018 in de begroting een bedrag 

beschikbaar van € 100.000 en voor het jaar 2019 een bedrag van € 75.000. Leidraad 

bij deze inzet is het organisatieontwikkelingsplan. 

 Bij de voorbereiding van deze begroting is het organisatieontwikkelingsplan nog niet 

gereed. Dit zal in de loop van 2017 nog aandacht krijgen. 

 

Investeringen: 

 De verrichte (ICT) investeringen worden afgeschreven in 4 jaar en hierbij wordt een 

rentepercentage van 0% gehanteerd. 
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Overig: 

 Voor onvoorzien is een stelpost opgenomen van € 50.000 per jaar.    

 Prolander treedt bij haar dienstverlening op als btw-belaste ondernemer. De begroting 

is daarom exclusief btw opgesteld. De diensten die worden geleverd aan de 

deelnemers worden belast met 21% btw. De btw die toeleveranciers bij Prolander in 

rekening brengen wordt door Prolander verhaald bij de fiscus. De deelnemende 

provincies compenseren de btw die bij hen in rekening is gebracht. 

 Rechtspositie. Prolander heeft gekozen om volledig de rechtspositie van de provincie 

Drenthe te volgen. Dat is de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) 

plus lokale regelingen. 

3.2. Exploitatiebegroting 2018 in relatie tot de kadernota 2018 

De exploitatiebegroting 2018 sluit volledig aan bij de kadernota 2018. 
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4. Financiële begroting 2018-2021 

 

 

  Realisatie Begroting 

Exploitatiebegroting Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 Jaar 2021 

1. Personele kosten 
     6.005.442        6.363.410        6.383.424  

      

6.515.510  

      

6.601.523  
      6.766.561  

1.1. Loonkosten volgens 

formatieoverzicht 
     5.446.838        5.824.032        5.969.632  

      

6.118.873  

      

6.271.845  
      6.428.641  

1.2. Toelagen 
          53.854             62.500             64.063  

           

65.664  
         67.306             68.988  

1.3. Taakstelling 
                    -         -291.202         -298.482         -305.944         -313.592  

        -

321.432  

1.4. Overige bijkomende kosten         258.861          243.638          249.729          255.973          262.372           268.931  

1.5. Overige bijkomende 

personele kosten  
        245.888  349.442          298.482          305.944          313.592           321.432  

1.6. Organisatie Ontwikkeling                      -          175.000          100.000            75.000                    -                       -  

2. Materiele kosten 
     1.578.398        1.687.287       1.778.080  

      

1.778.080  
     1.778.080        1.778.080  

2.1. Huisvesting         504.000          504.000          504.000          504.000          504.000         504.000  

2.2. Automatisering          405.400          427.500          427.500          427.500          427.500          427.500  

2.3. Opslagkosten Archief           19.286            33.000            33.000            33.000            33.000            33.000  

2.4. Kapitaallasten op 

investeringen 
        466.649          522.787         613.580          613.580          613.580          613.580  

2.5. Externe deskundigen         104.194            50.000            50.000            50.000            50.000            50.000  

2.6. Kantoorkosten           78.869          100.000          100.000          100.000          100.000          100.000  

2.7. Onvoorzien                     -            50.000            50.000            50.000            50.000            50.000  

TOTAAL Lasten 
     7.583.840       8.050.697      8.161.504  

      

8.293.590  

      

8.379.603  
      8.544.641  

              

3. Ontvangsten  
     8.797.046        8.071.409        8.232.837  

      

8.397.494  

      

8.565.444  
      8.736.752  

3.1. Bijdrage Drenthe. 
     5.398.052        5.484.419        5.594.107  

      

5.705.989  

      

5.820.109  
      5.936.511  

3.2. Bijdrage Groningen. 
     2.546.252        2.586.990        2.638.730  

      

2.691.504  

      

2.745.334  
      2.800.241  

3.3. Bijdragen medefinanciers 
          47.530  

                      

-  
                     -  

                     

-  

                     

-  
                     -  

3.4. Overige incidentele 

bijdragen 
        805.212  

                      

-  

                      

-  

                     

-  

                     

-  
                     -  

TOTAAL Baten 
     8.797.046        8.071.409        8.232.837  

      

8.397.494  

      

8.565.444  
      8.736.752  

              

TOTAAL Saldo      1.213.206           20.711            71.333          103.904          185.841         192.112  

Mutaties reserves 

       -

689.398  
                   -                    -                    -                    -                   -  

TOTAAL (begroot) resultaat         523.809           20.711           71.334          103.905          185.842  192.113  



Ontwerp Programmabegroting 2018 

Ontwerpbegroting 2018 I versie 1 18 van 36 

 

4.1. Toelichting verschillen begroting 2017 en 2018  

De begroting 2018 wijkt niet substantieel af van de begroting 2017. Er zijn wel enkele verschillen 

die hieronder per onderdeel zijn toegelicht. Met de aanduiding ‘I/S’ is aangegeven of er sprake is 

van een incidenteel of structureel verschil. 

4.1.1. Personele kosten  

De begrote kosten in 2018 zijn ten opzichte van de begroting 2017 per saldo € 20.014 hoger. Dit 

wordt veroorzaakt door: 

 

I. Loonkosten volgens formatieoverzicht (verschil € 145.601) (S) 

Voor de berekening van de loonkosten 2018 en verdere jaren is het normbedrag van 2017 als 

uitgangspunt genomen met daarbij een indexatie van 2,5%. Hierdoor zijn de loonkosten 

gestegen met € 145.601. 

 

II. Toelagen (verschil € 1.562) (S) 

Voor de berekening van de toelagen 2018 en verdere jaren is het normbedrag van 2017 als 

uitgangspunt genomen met daarbij een indexatie van 2,5%. Hierdoor zijn de toelagen gestegen 

met € 1.562. 

 

III. Taakstelling (verschil € 7.280) (S) 

Voor de berekening van de taakstelling 2018 en verdere jaren is het normbedrag van 2017 als 

uitgangspunt genomen met daarbij een indexatie van 2,5%. Hierdoor is de taakstelling gestegen 

met € 7.280. 

 

IV. Overige bijkomende kosten (verschil € 6.091) (S) 

Voor de berekening van de uitbestede overheadtaken 2018 en verdere jaren is het normbedrag 

van 2017 als uitgangspunt genomen met daarbij een indexatie van 2,5%. Hierdoor zijn de 

kosten van de uitbestede overheadtaken gestegen met € 6.091. 

 

V. Overige bijkomende personele kosten (verschil -€ 50.960) (S) 

Voor de berekening van de overige bijkomende personele kosten 2018 en verdere jaren zijn de 

loonkosten van als uitgangspunt genomen. Conform de kadernota 2018 wordt voor de overige 

bijkomende personele kosten een bedrag begroot van 5% van de totale loonsom. De structurele 

afwijking wordt veroorzaakt doordat voor begrotingsjaar 2017 het bedrag eenmalig (incidenteel) 

is verhoogd met 1%. Aangezien de kosten vanaf 2018 weer zijn verlaagd met 1% (structureel) 

dalen de kosten met € 50.960 ten opzichte van het voorgaande begrotingsjaar. 

 

VI. Organisatie Ontwikkeling (verschil -€ 75.000) (S) 

In totaliteit is meerjarig € 350.000 beschikbaar gesteld voor het organisatieontwikkelingsplan 

(incidenteel). De meerjarige uitgaven zijn als volgt begroot:  

 2017: € 175.000; 

 2018: € 100.000; 

 2019: € 75.000.  

De te verwachten uitgaven voor het organisatieontwikkelingsplan zijn voor het begrotingsjaar 

2018 € 75.000 lager dan het voorgaande begrotingsjaar. Hierdoor dalen de kosten met € 75.000 

(structureel).  
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4.1.2. Materiële kosten 

De begrote materiële kosten 2018 zijn ten opzichte van het voorgaande begrotingsjaar per saldo 

€ 90.793 hoger. Dit wordt veroorzaakt doordat de kapitaallasten in 2017 hoger zullen uitvallen 

aangezien er nog enkele investeringen (ICT) van boekjaar 2016 in 2017 plaatsvinden. Deze 

investeringen worden afgeschreven met ingang van het volgende begrotingsjaar waardoor de 

kapitaallasten vanaf boekjaar 2018 structureel toenemen met € 90.973. 

4.1.3. Bijdragen deelnemers 

De begrote bijdragen 2018 zijn ten opzichte van de begroting 2017 per saldo € 161.428 hoger. 

Dit wordt veroorzaakt doordat de bijdragen van de deelnemers jaarlijks worden geïndexeerd. De 

index bedraagt 2% per jaar. Per deelnemer levert dat het volgende structurele verschil op: 

 Provincie Drenthe: € 109.688 

 Provincie Groningen: € 51.740 

4.2. Toelichting op de begroting 2018 en de meerjarenbegroting 

1.1 Loonkosten van de formatie 

De omvang van de formatie van Prolander is gebaseerd op de deelnemersbijdrage zoals die is 

genormeerd vanuit de startformatie van 76,1 fte. In het bijgevoegde formatieoverzicht (bijlage 1) 

is de gehele formatie gespecificeerd per functie en bijbehorende salarisschaal. Voor de 

berekening van de salariskosten 2018 is uitgegaan van de normbedragen over het jaar 2017 

met daarbovenop een jaarlijkse indexatie van 2,5%. 

  

1.2 Toelagen 

De kosten voor de aan de medewerkers uitbetaalde vergoedingen voor diverse toelagen 

bedragen op jaarbasis circa € 64.000Bij de overgang van de medewerkers naar Prolander toe 

zijn de oude rechten mee over gegaan.  

 

1.3. Taakstelling 

Bij het Bedrijfsplan is het besluit genomen om Prolander (tijdelijk) een efficiency taakstelling van 

5% op te leggen. Vooralsnog wordt de taakstelling voor de jaren 2018 t/m 2021 gehandhaafd op 

5%. 

 

1.4. Overige bijkomende kosten 

Prolander heeft voor diverse ondersteunende taken dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) 

afgesloten. Voor de berekening van de kosten in 2018 is uitgegaan van de bedragen over het 

jaar 2017 met daarbovenop een jaarlijkse indexatie van 2,5%. Het gaat om de onderstaande 

taken en de daaraan gekoppelde jaarlijkse vergoeding. 

 

Dienstverleningsovereenkomst Jaar 2018 

HRM dienstverlening  € 137.383  

Juridische dienstverlening  €     7.173  

Inkoop ondersteuning  €   17.602  

KCC dienstverlening  €   21.956  

Communicatie dienstverlening  €   10.989  

DIV dienstverlening  €   54.627  

Totaal  € 249.729  
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1.5 Overige bijkomende personele kosten 

Voor opleidingen en deskundigheidsbevordering is een budget gereserveerd van 2% van de 

totale loonsom. Naast opleidingskosten is ook een budget opgenomen voor overige personele 

kosten, zoals vergoedingen voor gratificaties, verblijfskosten, reiskosten, overwerk en dergelijke. 

Dit budget bedraagt 3% van de loonsom. In totaliteit bedragen de overige bijkomende personele 

kosten 5% van de loonsom. 

 

1.6 Organisatieontwikkeling 

Vanuit het budget voor de organisatieontwikkeling wil Prolander de komende jaren de nadruk 

leggenop een transitie van een proces- naar een projectoriëntatie. Meer concreet betekent dit 

focus op: 

- Resultaatgerichtheid en projectmanagement / risicomanagement 

- Bestuurlijke sensitiviteit 

- Nieuwe samenwerking in het gebied 

- Identiteit 

- Digitaal werken  

- Communicatie 

- Innovatie 

- Opdrachtnemer-opdrachtgever 

 

2.1 Materiële kosten 

Prolander heeft voor de huisvesting op de locaties Assen en Groningen een DVO afgesloten 

met de beide gastheren. Uitgaande van de werkelijke bezetting en mogelijkheden in de 

gebouwen is bepaald dat in het provinciehuis Drenthe 47 werkplekken worden gehuurd en in het 

provinciehuis Groningen 25 werkplekken worden gehuurd. Met de beide gastheren is een vast 

bedrag van € 7.000 per werkplek afgesproken. De volgende elementen vallen onder andere 

onder de vergoeding van € 7.000 per werkplek: kantoormeubilair, vergaderruimte, toiletten, 

pantry, huiskamer, lockers, servicedesk, schoonmaak, groenvoorziening, koffievoorziening en 

dienstfietsen. Binnen het organisatieontwikkelingstraject wordt, gesteund vanuit het 

werkdrukonderzoek, onderzocht wat kan worden verbeterd op het vlak van lawaai en 

herkenbaarheid/identiteit. 

 

2.2 Automatisering 

Prolander heeft voor de ICT een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met de provincie 

Drenthe. De vergoeding voor deze producten en diensten bedraagt € 4.500 per account per 

jaar. Voor deze jaren gaan wij uit van 95 accounts. Het aantal van 95 accounts is gebaseerd op 

basis van de werkelijke afname op dit moment en de aanwezige prognose. De dienstverlening 

heeft betrekking op diverse ICT diensten. In deze begroting is geen rekening houden met 

additionele ICT buiten de DVO. Aangenomen is dat deze gedekt kunnen worden binnen de 

investeringsbegroting. 

 

2.3 Opslagkosten Archief 

Prolander heeft de beschikking over een omvangrijk fysiek archief. Voor deze documenten 

wordt er aanvullende archiefruimte gehuurd. Deze huurkosten maken onderdeel uit van deze 

begrotingspost. Daarnaast worden er ook koerierskosten gemaakt om fysieke archiefstukken te 

verplaatsen tussen de twee locaties.  
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2.4. Kapitaallasten op investeringen 

In de berekening van de kapitaallasten is rekening gehouden met het feit dat de reeds verrichte 

investeringen zich weer volledig als nieuwe investering zullen voordoen. De kapitaallasten zijn 

berekend op basis van de totale investeringen die zijn gedaan. De uitgangspunten voor de 

berekening van de kapitaallasten zijn als volgt: 

 Afschrijvingstermijn: 4 jaar lineair (25%); 

 Rentepercentage: 0%; 

 De eerste afschrijving doet zich voor in het jaar volgend op het jaar waarin de 

investering heeft plaatsgevonden. 

 

Boekwaarde 

 

Boekwaarde Boekwaarde Boekwaarde Boekwaarde Boekwaarde 

1-1-2017 1-1-2018 1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021 

1. ICT  €    1.240.544  €      963.984   €      516.654   €    1.717.965   €   1.274.698  

2. Vastgoed Registratiesysteem €       163.465  €      206.024   €      127.274   €      266.477   €      187.727  

3. Digitalisering (restant) €       220.490  €      294.878   €      207.378   €      119.878   €      252.868  

TOTAAL €    1.624.499   €    1.464.885   €      851.305   €    2.104.319   €   1.715.292  

      
Investeringen Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 Jaar 2021 

1. ICT   €      136.616   €                 -   €    1.648.641   €          4.063   €      136.616  

2. Vastgoed Registratiesysteem  €        97.047   €                 -  €      217.953     €        97.047  

3. Digitalisering   €      129.510   €                 -   €                 -   €      220.490   €      129.510  

TOTAAL  €      363.173  €                 -   €    1.866.594   €      224.553   €      363.173  

        

  Afschrijvingslasten Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 Jaar 2020 Jaar 2021 

1. ICT   €      413.176  €        447.330   €      447.330   €      447.330   €      447.330  

2. Vastgoed Registratiesysteem  €        54.488  €         78.750   €        78.750   €        78.750   €        78.750  

3. Digitalisering  €        55.123  €         87.500   €        87.500   €        87.500   €        87.500  

TOTAAL  €      522.787   €       613.580   €      613.580   €      613.580   €      613.580  

 

2.5. Externe deskundigen 

Voor de controle van de jaarrekening heeft Prolander de opdracht gegund aan Ernst & Young. 

De contractperiode bedraagt vooralsnog drie jaar met een jaarlijkse vergoeding van € 16.500. 

Naast deze kosten worden er ook aanvullende kosten geraamd voor juridische ondersteuning 

ter hoogte van € 33.500 voor ondersteuning voor onder andere aanbestedingen, btw en overige 

bedrijfsvoeringsadviezen. 

 

2.6. Kantoorkosten 

Voor de kantoorkosten is een bedrag geraamd van € 100.000. Deze kosten hebben betrekking 

op kantoorbenodigdheden, abonnementen, kosten betalingsverkeer, drukwerk, etc. 

 

2.7. Onvoorzien 

Voor onvoorzien is structureel een stelpost opgenomen van € 50.000 per jaar. 

 

3. Ontvangsten deelnemers 

De deelnemersbijdrage van de provincies Drenthe en Groningen zijn verhoogd met een 

jaarlijkse indexatie van 2%. Voor het jaar 2018 bedraagt de deelnemersbijdrage: 

 Provincie Drenthe: € 5.594.107 

 Provincie Groningen: € 2.638.730 
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Naast de structurele deelnemersbijdragen zijn geen opbrengsten als gevolg van werken voor 

derden geraamd. Prolander heeft de mogelijkheid om in beperkte mate, en met instemming van 

beide colleges, vergelijkbare werkzaamheden uit te voeren voor andere overheidspartijen. Dit 

mag niet ten koste gaan van de realisatie van de beleidsopgave. In de situatie dat Prolander 

werken voor derden zal gaan uitvoeren worden de werkelijk gemaakte uren vermenigvuldigd 

met het bijbehorende uurtarief. De uitkomst hiervan wordt vervolgens in rekening gebracht bij 

derden. Deze uurtarieven worden jaarlijks door het bestuur vastgesteld. 

4.3. Overhead 

Op grond van het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV is een inzicht in de overhead vereist.Wat 

daaronder moet worden verstaan is voorgeschreven: alle kosten die samenhangen met de 

sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. In het Wijzigingsbesluit 

vernieuwing BBV is aangegeven hoe dit moet worden bepaald. Consequentie van dit besluit is 

dat de berekeningswijze van overhead afwijkt van de tot dusverre door Prolander gehanteerde 

methode, welke onder andere in het Bedrijfsplan en de Programmabegroting 2017 werd 

gehanteerd. Het berekende percentage wijkt daarom af van de eerder berekende percentages.  

 

Bij de oprichting van Prolander was het streven dat het personele overheadpercentage 

maximaal 20% zou zijn. Het gerealiseerde percentage in 2016 was 18,7%. Door de nieuwe 

voorgeschreven berekeningswijze bedraagt de overhead in 2018 ruim 30% (zie hieronder), 

terwijl de formatie ongewijzigd is gebleven en de begroting slechts marginaal afwijkt. De 

verschillen in berekeningswijze zijn dat in de oude berekeningswijze geen materiele overhead 

was begrepen en dat de bijkomende personeelskosten en kosten van organisatieontwikkeling 

eveneens buiten de berekening waren gelaten. De nieuwe verplichte berekeningswijze is dus 

ruimer; zowel qua breedte van de defintie van personelekosten, als het feit dat ook de 

materiele overheadkosten worden meegenomen. Dit alles maakt dat het eerder geformuleerde 

streefpercentage niet realistisch is. Rekeninghoudend met het ruimere overheadbegrip achten 

wij een percentage van 35% adequaat. 

 

Ter toelichting op de nieuwe berekeningswijze het volgende. Het grootste deel van de 

overheadkosten bestaan uit de organisatie ondersteunende functies die worden ingekocht bij 

de provincies Groningen en Drenthe. Deze inkoop is vastgelegd in de dienstverlenings-

overeenkomsten en bestaan uit onder andere huisvesting, ICT, HRM, Juridische 

dienstverlening en inkoop. Daarnaast is het deel van de personele kosten dat niet bijdraagt aan 

het primaire proces
3
 toegerekend aan de overhead. 

 

 

 

 

 

 

 

__ 

3
 Het primaire proces van Prolander wordt gekenmerkt als natuurontwikkeling (taakveld 5.1. 

natuurontwikkeling) 
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In onderstaand overzicht is weergegeven hoe het totaal aan overhead tot stand is gekomen. 

Voor een gedetailleerd overzicht van de berekening van de overheadpercentages wordt 

verwezen naar bijlage 2. 

 

 

Lasten 2018 

(incl. overhead) 

% Aandeel 

overhead 

Totaal overhead 

in € 

1.1. Loonkosten volgens formatieoverzicht €      5.969.632 12,05% €         719.422 

1.2. Toelagen €          64.063 12,05% €            7.720 

1.3. Taakstelling €        -298.482 12,05% €         -35.971 

1.4. Overige bijkomende kosten €         249.729 100,00% €         249.729 

1.5. Overige bijkomende personele kosten €         298.482 100,00% €         298.482 

1.6. Organisatie Ontwikkeling €         100.000 100,00% €         100.000 

Totaal personele kosten €      6.383.424 
 

€      1.339.304 

2.1. Huisvesting €         504.000 100,00% €         504.000 

2.2. Automatisering €         427.500 100,00% €         427.500 

2.3. Opslagkosten Archief €          33.000 100,00% €          33.000 

2.4. Kapitaallasten op investeringen €         613.580 12,05% €          73.945 

2.5. Externe deskundigen €          50.000 12,05% €            6.026 

2.6. Kantoorkosten €         100.000 100,00% €         100.000 

Totaal materiële kosten €      1.728.080 
 

€      1.144.461 

Onvoorzien €          50.000 0,00% €                   - 

Overhead €                   - 100,00% €                   - 

Totaal €      8.161.504 
 

€      2.483.853 

 

De verhouding  tussen het totaal van de overhead en het totaal aan lasten is voor komende 

jaren weergegeven in onderstaand overzicht. 

 

  2018 2019 2020 2021 

Totaal overhead  €      2.483.853   €      2.489.838   €      2.446.597   €      2.479.150  

Totaal lasten  €      8.161.504   €      8.293.590   €      8.379.603   €      8.544.641  

Percentage overhead 30,43% 30,02% 29,20% 29,01% 

 

Bij de oprichting van Prolander was het streven dat het percentage aan personele overhead 

maximaal 20% zou bedragen. In de begroting 2018 bedraagt het deel van de personele 

overhead 16,41% en het deel van de materiële overhead 14,02%.  
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4.4. Balanspositie 

Een balans is een in geld uitgedrukt overzicht van bezittingen, schulden en vermogen. Naast de 

balans per 31 december 2016 is de (geraamde) balanspositie per 31 december 2017 tot en met 

2021 weergegeven. Aangezien de realisatie altijd afwijkt van de begroting zullen de 

balansposten in de (jaar)rekeningen 2017 t/m 2021 afwijken van de balansposten zoals 

opgenomen in deze begroting. De indeling van de balans is ingericht op basis van het Besluit 

Begroting en Verantwoording (BBV).  

Activa  

(per 31 december)  

 2016 

werkelijk  

 2017 

raming  

 2018 

raming  

 2019 

raming  

 2020 

raming  

 2021 

raming  

 Vaste activa              

 Materiële vast activa  
     

1.624.499  

      

1.464.885  
        851.305  

      

2.104.319  

      

1.715.292  

      

1.464.885  

 Totaal vast activa  1.624.499  1.464.885    851.305  2.104.319  1.715.292  1.464.885  

 Vlottende activa              

 Uitzettingen < 1 jaar  
    

11.394.493  

    

11.017.378  

    

11.214.733  

    

11.444.137  

    

11.503.474  

    

11.429.374  

 Liquide middelen  91.658  91.658  91.658  91.658  91.658  91.658  

 Totaal vlottende activa  11.486.151  11.109.036  11.306.391  11.535.795  11.595.132   11.521.032  

              

Totaal activa  13.110.650  12.573.920  12.157.696  13.640.113   13.310.423    12.985.917  

              

 Passiva  

(per 31 december)  

 2016 

werkelijk  

 2017 

raming  

 2018 

raming  

 2019 

raming  

 2020 

raming  

 2021 

raming  

 Vaste passiva              

 Eigen vermogen  
      

1.213.207  

      

1.143.126  

      

1.193.550  

      

1.276.022  

      

1.412.981  

      

1.555.123  

 Vaste schuld >1 jaar  1.399.946  933.297  466.649  1.866.594  1.399.946  933.297  

 Totaal vaste passiva  
      

2.613.153  

      

2.076.423  

      

1.660.199  

      

3.142.616  

      

2.812.926  

      

2.488.420  

 Vlottende passiva              

 Schulden < 1 jaar  8.281.383  8.281.383  8.281.383  8.281.383  8.281.383  8.281.383  

 Overlopende passiva  2.216.114  2.216.114  2.216.114  2.216.114  2.216.114  2.216.114  

Totaal vlottende passiva  10.497.497  10.497.497  10.497.497  10.497.497  10.497.497  10.497.497  

              

Totaal passiva  13.110.650  12.573.920  12.157.696  13.640.113  13.310.423  12.985.917  

 

De belangrijkste balansposten zijn hieronder beknopt toegelicht. 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa betreft onze bezittingen op het gebied van ICT. De materiële vaste 

activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. 

Uitzettingen < 1 jaar 

De uitzettingen < 1 jaar betreft het saldo dat is uitgezet in 's Rijks schatkist. De uitzettingen < 1 

jaar zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Liquide middelen 

Onder de liquide middelen zijn de bankrekeningen met een positief saldo opgenomen. Bij 

Prolander is geen sprake van kasgeld. 
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Passiva 

Onder passiva worden de middelen verantwoord waarmee activa worden gefinancierd. Dit 

bestaat uit het eigen vermogen en het vreemd vermogen. De passiva zijn gewaardeerd tegen 

nominale waarde. De ontwikkeling van de algemene reserve is weergeven in bijlage 3. 
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5. Paragrafen 

In het Besluit Begroting en Verantwoording zijn zeven verplichte paragrafen opgenomen 

voor provincies, gemeenten en hun gemeenschappelijke regelingen. Deze zijn echter niet 

allemaal relevant voor Prolander. Om die reden zijn de paragrafen lokale heffingen, 

grondbeleid en verbonden partijen niet meegenomen. Verder wordt voor de paragraaf 

bedrijfsvoering verwezen naar hoofdstuk 2, programmabegroting. Hierin wordt ingegaan 

op de bedrijfsvoering van de bedrijfsvoering gemeenschappelijke regeling Prolander. 

5.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

In deze paragraaf wordt beschreven in welke mate de weerstandscapaciteit toereikend is om 

eventuele risico’s op te vangen. Daarbij willen wij benadrukken dat de risico’s alleen betrekking 

hebben op de bedrijfsvoeringsorganisatie Prolander (bedrijf 1). De risico’s bij de uitvoering van 

de prestatieovereenkomsten maken hier dus geen onderdeel van uit. Over de risico’s bij de 

uitvoering van de prestatieovereenkomst wordt drie keer per jaar gerapporteerd in de provinciale 

prestatieovereenkomst verantwoording (PPOV’s), welke per provincie afzonderlijk worden 

opgemaakt. De provincies leggen hierover zelf verantwoording af aan de provinciale staten. 

5.1.1. Weerstandscapaciteit 

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten, die 

onverwachts en substantieel zijn, op te kunnen vangen. Als blijkt dat deze tegenvallers niet 

gedekt kunnen worden binnen de gehele begroting is de bedrijfsvoeringsorganisatie 

aangewezen op een extra bijdrage van de provincies Groningen en Drenthe. Prolander rekent 

de algemene reserve tot het weerstandsvermogen. 

 

De weerstandscapaciteit wordt opgebouwd door stortingen die voornamelijk bestaan uit 

positieve jaarrekeningresultaten. Bij de aanvang van de gemeenschappelijke regeling hebben 

de deelnemers een kapitaalstorting gedaan van circa € 404.000. Daarnaast heeft er gedurende 

2016 een toevoeging plaatsgevonden van € 285.398. Beide bedragen, totaal € 689.398, zijn 

toegevoegd aan de algemene reserve, oftewel aan de weerstandscapaciteit. De algemene 

reserve per 31 december 2016 wijzigt niet op grond van de begrotingen 2017 en 2018. 

5.1.2. Risico analyse 

Prolander heeft de volgende risico’s geïnventariseerd. 

1. Project Digitalisering: in de laatste jaren van DLG is weinig geïnvesteerd in digitaal en 

flexibel werken. Prolander moet hier een inhaalslag op maken, bijvoorbeeld ten aanzien 

van archivering. Vooralsnog is hier een investeringsbudget voor van € 350.000. 

Aangezien we nog aan de start van het project staan lopen we hierbij een risico dat 

deze investering budgettair gezien onvoldoende is. 

a. Inschatting risico: op dit moment schatten wij dit risico in op € 50.000.  

b. Inschatting kans 50%: de inschatting van deze kans is gebaseerd op de mogelijke 

uitloop van werkzaamheden na de implementatiefase.  

2. Inhuur externen: door de krapte op de arbeidsmarkt is het moeilijk om bepaalde functies 

in te vullen. Ook bij vervanging als gevolg van ziekte kan inhuur noodzakelijk zijn. Te 

denken valt aan functies als programmamanager of gespecialiseerde projectleider, met 
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competenties waarover binnen de organisatie niet kan worden beschikt. Inhuur van 

dergelijke ondersteuning is vaak relatief duur. 

a. Inschatting risico: per vacature circa 30% hogere loonsom. Bedrag bij invulling 10 

fte’s: € 300.000. 

b. Inschatting kans 75%: deze inschatting is gebaseerd op de ervaringen uit het 

afgelopen jaar.  

3. VRIS: Het risico bestaat dat in het VRIS nog enkele functionele aanpassingen benodigd 

zijn. Het systeem VRIS is in het jaar 2016 opgeleverd. Vanuit de ervaringen welke in dit 

jaar zijn opgedaan zijn aanpassingen noodzakelijk. 

a. Inschatting risico: het verrichten van eventuele functionele aanpassingen in VRIS 

kan oplopen tot € 300.000. 

b. Inschatting kans 50%: deze inschatting is gebaseerd op de mogelijke aanpassingen 

welke we bij een verdere optimalisatie zouden kunnen gebruiken. 

5.1.3. Overzicht risico’s en weerstandsvermogen:  

 

Risico analyse Prolander Bedrag Kans Bedrag 

Hoog risico (incidenteel)       

1. Project Digitalisering €       50.000 50% €     25.000 

2. Hogere kosten door inhuur €     300.000 75% €   225.000 

3. VRIS €     300.000 50% €   150.000 

Totaal Risico's     €   400.000 

Benodigd weerstandsvermogen     €    400.000 

        

Weerstandsvermogen       

Algemene reserve     - 

Toevoeging in 2016     €    689.398 

Totaal     €    689.398 

Dekkingsgraad     172% 

 

 Uit bovenstaande analyse kunnen we concluderen dat op balansdatum het 

weerstandsvermogen ruim toereikend is om de aanwezige risico’s op te vangen. 

5.1.4. Financiële kengetallen 

In onderstaand overzicht zijn de wettelijk verplichte kengetallen meerjarig weergegeven. In 

bijlage 4 is de berekening van onderstaande cijfers gepresenteerd. 

Financiële kengetallen 

 

Realisatie Begroting   

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Norm 

Netto schuldquote  4,67% 3,99% -4,16% 9,86% 3,53% -1,03% <100% 

Netto schuldquote 

gecorrigeerd voor alle 

leningen   

4,67% 3,99% -4,16% 9,86% 3,53% -1,03% <100% 

Solvabiliteit  9,25% 9,09% 9,82% 9,35% 10,62% 11,98% >25% 

Structurele exploitatieruimte  4,05% 0,77% 0,87% 1,24% 2,17% 2,20% >0% 
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Netto schuldquote 

De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van Prolander ten opzichte van de 

eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de 

aflossingen op de exploitatie. Het begrote percentage voor het begrotingsjaar 2018 wordt 

veroorzaakt door het feit dat de vaste schuld in dat jaar bijna is afgelost. De quote van -4,16% is 

ten opzichte van de norm (< 100%) ruimschoots voldoende. 

 

Solvabiliteit 

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin Prolander in staat is aan haar financiële 

verplichtingen te voldoen. Onder het solvabiliteitsrisico wordt verstaan het eigen vermogen als 

percentage van het totale vermogen. Het eigen vermogen van Prolander bestaat uit de reserves 

en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten. Het begrote percentage voor 2018 van 

9,82% is ten opzichte van de norm (>25%) onvoldoende. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt 

door de rekeningcourantverhouding met bedrijf 2 en 3 (provincies Groningen en Drenthe). 

Wanneer deze rekeningcourantverhouding buiten de berekening wordt gelaten, dus sec naar 

bedrijf 1 wordt gekeken, is er sprake van een solvabiliteitspercentage van 30,79%. Dat zou ruim 

voldoende moeten zijn. De verwachting voor komende jaren is dat het percentage zal toenemen 

door het feit dat het eigen vermogen op niveau blijft en het totale vermogen afneemt (door 

aflossing van de lening). 

 

Structurele exploitatieruimte 

Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt thans het 

onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Bij incidentele lasten of baten 

gaat het om eenmalige zaken die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. De structurele 

exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo 

van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten en 

uitgedrukt in een percentage. Een positief percentage betekent dat de structurele baten 

toereikend zijn om de structurele lasten te dekken. Met het begrote  percentage voor 2018  van 

0,87% is de structurele exploitatieruimte ten opzichte van de norm (>0%) voldoende. 

 

Geconcludeerd kan worden dat op basis van de hierboven gepresenteerde financiele 

kengetallen voor 2018, Prolander er goed voor staat.  

5.2. Financiering 

Via de financieringsparagraaf (artikel 13 van het BBV) in de begroting en de jaarstukken wordt 

de uitwerking en uitvoering van het treasurybeleid respectievelijk vastgesteld en verantwoord. In 

deze paragraaf worden onder meer de ontwikkelingen aangegeven met betrekking tot de 

kasgeldlimiet, de ontwikkelingen wat betreft de rente-risiconorm, de verwachte toe- of afname 

van geldleningen of uitzettingen. 

 

De treasuryfunctie bij Prolander richt zich op: 

 Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele 

condities; 

 Het beschermen van vermogen en resultaten tegen financiële risico’s zoals beleggings- 

en renterisico’s; 

 Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren 

van de geldstromen en financiële posities en 
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 Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet FIDO 

respectievelijk de limieten en richtlijnen van het financieringsstatuut.. 

5.2.1. Kasgeldlimiet 

De kasgeldlimiet houdt in dat de gemiddelde netto-vlottende schuld van een decentrale 

overheid (ofwel openbaar lichaam) in een bepaald kwartaal niet hoger mag zijn dan een 

wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal. Volgens artikel 2 lid 1 van de Wet FIDO 

bedraagt de kasgeldlimiet van gemeenschappelijke regelingen 8,2% van de primitieve 

begroting. Voor 2018 is dit € 669.243. Prolander voldoet hieraan op basis van de begroting 

2018. 

5.2.2. Geldlening 

De provincie Drenthe heeft in de aanloopfase diverse investeringen voorgefinancierd. In totaal 

ging dit om een bedrag van € 1.866.594. Hierbij is de afspraak gemaakt dat Prolander deze 

lening in vier gelijke termijnen met ingang van het jaar 2016 terugbetaalt. Voor deze geldlening 

is Prolander geen rentevergoeding verschuldigd aan provincie Drenthe. De terugbetaling van 

de termijn voor 2016 heeft plaatsgevonden. Naar verwachting zal de lening in 2019 volledig zijn 

afgelost. In het onderstaande schema is het jaarlijkse verloop van de lening weergegeven. 

 

Lening provincie Drenthe 

 

Hoofdsom 

 

Begroting 

2016 2017 2018 2019 

  1.866.594         

Aflossing 

 

466.649 466.649 466.649 466.647 

Stand per 31 december   1.399.945 933.296 466.647 - 

5.2.3. Renterisiconorm 

De renterisiconorm schrijft voor hoeveel er maximaal geleend mag worden voor een periode 

langer dan één jaar. De renterisiconorm bedraagt 20% van de vaste schuld (waarbij een 

drempelbedrag geldt van € 2,5 miljoen). Zoals te zien in de balanspositie (paragraaf 4.4) heeft 

Prolander ultimo 2018 nog een uitstaande lening van circa € 467.000 bij de provincie Drenthe 

(lang vreemd vermogen). Op basis van dit gegeven kan worden geconcludeerd dat Prolander 

ruimschoots onder het gestelde drempelbedrag zit en daarmee voldoet aan de renterisiconorm. 

5.2.4. Schatkistbankieren 

Overtollige middelen dient Prolander op grond van de Wet financiering decentrale overheden 

(fido) aan te houden bij de schatkist van het Rijk. Er geldt een norm voor het bedrag dat buiten 

de schatkist mag worden aangehouden. Dit zogenoemde drempelbedrag is het maximale 

bedrag dat een decentrale overheid gemiddeld op dagbasis buiten de schatkist mag hebben 

gehouden. De hoogte van het drempelbedrag is gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal. Op 

grond van het begrotingstotaal van Prolander zou het drempelbedrag voor 2018 € 60.000 

(0,75% van € 8 miljoen) moeten zijn. Vooralsnog geldt echter een minimaal drempelbedrag van  

€ 250.000. In het liquiditeitsbeheer wordt erop gestuurd dat dit drempelbedrag niet wordt 

overschreden. 
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In dit beheer wordt er naar gestreefd te komen tot automatisch afromen van saldi op de 

zakenrekening. Tot het moment van opstellen van deze begroting heeft het Ministerie van 

Financiën hieraan niet de noodzakelijke medewerking willen verlenen. Als gevolg hiervan dient 

het afromen handmatig te gebeuren, wat bewerkelijk is. Voor 2018 wordt een efficiënte 

oplossing nagestreefd voor het afromen. 

5.3. Bedrijfsvoering 

Zie programmaverantwoording, waarin de bedrijfsvoering aan de orde is geweest. 

5.4. Onderhoud kapitaalgoederen 

De provincie Drenthe verzorgt tot en met jaar 2019 (met optie tot verlenging) de ICT diensten 

voor Prolander. Voor deze diensten betaalt Prolander per account een vast bedrag. Hiermee 

komen de (onderhouds)kosten voor de Virtuele Desktop omgeving, Digitale Werkplek, 

GIS/GEO diensten en Informatie Management voor rekening van de provincie Drenthe.  

De initiële investering in ICT apparatuur en software is voor rekening gekomen van Prolander. 

Prolander is dan ook eigenaar van deze activa. Deze investering wordt in 4 jaar lineair 

afgeschreven. Gezien de korte afschrijvingsperiode heeft een nader onderhoudsplan geen 

toegevoegde waarde.  
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Bijlagen 
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Bijlage 1 – Formatieoverzicht 

Hieronder de formatie waarover conform de kadernota de personele lasten zijn berekend. Deze 

lasten bedragen in deze begroting voor het jaar 2018 € 5.969.632, zie ook Hoofdstuk 4. 

Functiebenaming Prolander 

 

Schaal 

Prolander 

Omvang FTE 

 

Managementassistent 6 1,8 

Medewerker concern-/projectenadministratie 7 3,4 

Medewerker Beleidstoepassing (o.a. mdw KCC) 8 2 

Technisch projectmedewerker 8 1 

Adviseur cartografische en geografische informatie 9 1,5 

Medewerker beleidsondersteuning (subsidies, adviseur Natuurwetgeving) 9 2 

Medewerker beleidsondersteuning (gebiedsondersteuning) 9 9,6 

Medewerker beleidsondersteuning (grond) 9 2 

Medewerker beleidsuitvoering (gebiedsontwikkeling) 10 14,2 

Medewerker beleidsuitvoering (grond) 10 5 

Functioneel beheer 10 1 

Senior adviseur cartografische en geografische informatie 10 1,5 

Adviseur communicatie 10 1 

Financieel specialist concernadministratie 10 1,5 

Adviseur financiële organisatiebesturing 11 2 

Medewerker beleid en uitvoering  (grond) 11 2 

Medewerker beleid en uitvoering  (subsidies, adviseur Natuurwetgeving) 11 1,5 

Medewerker beleid en uitvoering  (Hydrologie/water) 11 1 

Medewerker beleidsresultaten (Ruimtelijk ontwerp) 11 1,5 

Medewerker beleid en uitvoering  (Aanbesteden/Contractvormen) 11 1,5 

Medewerker projectresultaten/projectleider (Ecologie/natuur) 11 1,5 

Medewerker beleidsresultaten (Projectleider) 11 1,5 

Medewerker projectresultaten/projectleider 11 4,8 

Medewerker beleidsresultaten (gebiedsontwikkeling) 11 2 

Medewerker beleidscoördinatie 12 1,5 

Juridisch medewerker beleidsstrategie 12 1 

Medewerker projectcoördinatie/projectleider 12 2,8 

Teamleider 13 3 

Programmamanager 14 1 

Directeur 15 0,5 

TOTAAL  76,6 

 

De taakstelling wordt gerealiseerd door het niet (volledig) invullen van de volgende formatie: 

 1 fte medewerker beleid en uitvoering (grond) schaal 11; 

 1,8 fte medewerker beleidsuitvoering (gebiedsontwikkeling) schaal 10; 

 1 fte medewerker beleidsresultaten (gebiedsontwikkeling) schaal 11. 
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Bijlage 2 – Berekening percentage personele overhead 

Voor de berekening van de personele overhead is uitgegaan van het aantal verwachte uren die 

direct op de projecten van bedrijf 2 en 3 worden geschreven. Het aandeel (in %)  dat niet direct 

op de projecten wordt geschreven is gekenmerkt als overhead. Het percentage overhead van de 

loonsom (1.1 loonkosten) is uitgangspunt om de verhouding overhead van de kostenplaatsen 

1.2. toelagen, 1.3. taakstelling, 2.4 kapitaallasten en 2.5 externe deskundigen te berekenen. 

Functiebenaming Prolander 

 

 Totale 

salariskosten  

Overhead 

(ja/nee) 

Aandeel 

overhead % 

Personele 

overhead 

Managementassistent           86.409  Ja 29,69%       25.653  

Medewerker concern-/projectenadministratie         180.468  Nee -               -  

Medewerker Beleidstoepassing (o.a. mdw KCC)         120.530  Nee -               -  

Technisch projectmedewerker           60.265  Nee -               -  

Adviseur cartografische en geografische informatie         102.518  Nee -               -  

Medewerker beleidsondersteuning (subsidies, 

adviseur Natuurwetgeving) 
        136.690  Nee -               -  

Medewerker beleidsondersteuning 

(gebiedsondersteuning) 
        656.113  Ja 1,67%       10.935  

Medewerker beleidsondersteuning (grond)         136.690  Nee -               -  

Medewerker beleidsuitvoering (gebiedsontwikkeling)      1.061.929  Ja 2%       21.239  

Medewerker beleidsuitvoering (grond)         373.919  Nee -               -  

Functioneel beheer           74.784  Ja 100%       74.784  

Senior adviseur cartografische en geografische 

informatie 
        112.176  Ja -               -  

Adviseur communicatie           74.784  Ja 30%       22.435  

Financieel specialist concernadministratie         112.176  Ja 25%       28.044  

Adviseur financiële organisatiebesturing         172.677  Ja 17,50%       30.218  

Medewerker beleid en uitvoering  (grond)         172.677  Ja 3,61%        6.236  

Medewerker beleid en uitvoering  (subsidies, 

adviseur Natuurwetgeving) 
        129.507  Ja 3,61%        4.677  

Medewerker beleid en uitvoering  (Hydrologie/water)           86.338  Ja 3,61%        3.118  

Medewerker beleidsresultaten (Ruimtelijk ontwerp)         129.507  Ja 3,61%        4.677  

Medewerker beleid en uitvoering  

(Aanbesteden/Contractvormen) 
        129.507  Ja 3,61%        4.677  

Medewerker projectresultaten/projectleider 

(Ecologie/natuur) 
        129.507  Ja 3,61%        4.677  

Medewerker beleidsresultaten (Projectleider)         129.507  Ja 3,61%        4.677  

Medewerker projectresultaten/projectleider         414.424  Ja 3,61%       14.965  

Medewerker beleidsresultaten (gebiedsontwikkeling)         172.677  Ja 3,61%        6.236  

Medewerker beleidscoördinatie         146.246  Ja 5%        7.312  

Juridisch medewerker beleidsstrategie           97.497  Ja 5%        4.875  

Medewerker projectcoördinatie/projectleider         272.993  Ja 5%       13.650  

Teamleider         314.607  Ja 100%     314.607  

Programmamanager         117.964  Ja 40%       47.186  

Directeur           64.548  Ja 100%       64.548  

TOTAAL      5.969.632        719.422  

 

NB: Rekenpercentage overhead (719.422/5.969.632)*100% = 12,0514% 
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Bijlage 3 – Staat van reserves 

In het onderstaande overzicht is stand van de algemene reserve en het onbestemde resultaat 

2016
4
 weergegeven. Aangezien het weerstandvermogen maximaal 10% van de jaaromzet mag 

bedragen is de over- of onderschrijding van de norm gepresenteerd als een surplus  van het 

weerstandsvermogen. 

Staat van reserves 

 

 

Realisatie Begroting 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 ● Algemene reserve  689.398 619.317 669.741 752.213 889.172 1.031.313 

 ● Te bestemmen resultaat 2016   523.809 523.809 523.809 523.809 523.809 523.809 

TOTAAL 1.213.207 1.143.126 1.193.550 1.276.022 1.412.981 1.555.123 

       

Weerstandsvermogen 

 

 

Realisatie Begroting 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

● (A) Weerstandsvermogen 1.213.207 1.143.126 1.193.550 1.276.022 1.412.981 1.555.123 

● (B) Maximaal weerstandsvermogen 879.705 807.141 823.284 839.750 856.544 873.675 

Surplus weerstandsvermogen (A – B) 333.502 335.985 370.266 436.273 556.437 681.448 

 

 

  

__ 
4
 Het resultaat 2016 is op het moment van het opstellen van de begroting 2018 nog niet bestemd. 
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Bijlage 4 – Berekening financiële kengetallen 

In de kadernota 2018 is opgenomen dat Prolander zal rapporteren over een vijftal verplichte 

financiële kengetallen. Het betreft de volgende kengetallen: 

 Netto schuldquote; 

 Solvabiliteitsratio; 

 Kengetal grondexploitatie (n.v.t. bij Prolander); 

 Structurele exploitatieruimte; 

 Belastingcapaciteit: opcenten (n.v.t. bij Prolander). 

 

Netto schuldquote 

 

(A+B+C-D-E-F-G)/H x 100% 

 

Realisatie Begroting 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

A Vaste schulden 1.399.946  933.297  466.649  1.866.594  1.399.946  933.297  

B Netto vlottende schuld 8.281.383  8.281.383  8.281.383  8.281.383  8.281.383  8.281.383  

C Overlopende passiva 2.216.114  2.216.114  2.216.114  2.216.114  2.216.114  2.216.114  

D Financiële activa - - - - - - 

E Uitzettingen 11.394.493  11.017.378  11.214.733  11.444.137  11.503.474  11.429.374  

F Liquide middelen 91.658  91.658  91.658  91.658  91.658  91.658  

G Overlopende activa - - - - - - 

H Totale baten 8.804.333  8.071.409  8.232.837  8.397.494  8.565.444  8.736.752  

Netto schuldquote    4,67% 3,99% -4,16% 9,86% 3,53% -1,03% 

Netto schuldquote 

gecorrigeerd voor alle 

leningen  

4,67% 3,99% -4,16% 9,86% 3,53% -1,03% 

 

Solvabiliteit 

 

(A/B) x 100% 

 

Realisatie Begroting 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

A Eigen vermogen 1.213.207 1.143.126 1.193.550 1.276.022 1.412.981 1.555.123 

B Totaal passiva 13.110.650 12.573.920 12.157.696 13.640.113 13.310.423 12.985.917 

Solvabiliteit    9,25% 9,09% 9,82% 9,35% 10,62% 11,98% 

 

Structurele exploitatieruimte. 

 

((B-A)+( D-C ))/(E) x 100% 

 

Realisatie Begroting 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

A Structurele lasten 7.591.126 8.009.563 8.161.504 8.293.590 8.379.603 8.544.641 

B Structurele baten 7.947.906 8.071.409 8.232.837 8.397.494 8.565.444 8.736.752 

C 

 
Struct. toev. reserves - - - - - - 

D 

 
Struct. onttr. reserves - - - - - - 

E Totaal saldo baten 8.804.333 8.071.409 8.232.837 8.397.494 8.565.444 8.736.752 

Structurele exploitatieruimte 5% 0,77% 0,87% 1,24% 2,17% 2,20% 
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Bijlage 5 – Lijst met afkortingen 

Volledige omschrijving afkorting 

 

AO Administratieve Organisatie 

Arbo Arbeidsomstandigheden 

Bado Besluit accountantscontrole decentrale overheden 

BBV Besluit Begroting en Verantwoording (wetgeving) 

btw Belasting toegevoegde waarde 

CAP Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 

DIV Documentaire Informatie Voorziening 

DLG Dienst Landelijk Gebied 

DVO Dienstverleningsovereenkomst(en) 

EBS E-Business Suite (financieel systeem) 

EZ Economische Zaken 

fte fulltime-equivalent 

GEO diensten Geografische diensten 

GIS Georgrafisch informatiesysteem 

GR Gemeenschappelijke Regeling 

ha Hectare 

HRM Human Resource Management 

HR-systemen Human Resource-systemen 

ICT Informatietechnologie 

KCC Klantcontactcentrum 

NNN Nationale Natuurnetwerk 

MT Managementteam 

OOP Organisatieontwikkelingsplan 

P&C-cyclus Planning- en controlcyclus 

PAS Programma Aanpak Stikstof 

PIOFAH 

 

Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, 

Automatisering/Administratie en Huisvesting (overhead) 

PMV Provinciale Maandverantwoording 

PPO's Provinciale Prestatieovereenkomst(en) 

PPOV's Provinciale prestatieovereenkomst verantwoording 

VRIS Vastgoedregistratiesysteem 

Wet fido Wet financiering decentrale overheden 

WNT Wet normering topinkomens 

 

 






















