
proøinciebøis ltrüesterbrink r, Assen
postad.res Postbus r ze, 94oo ec Assen

wwwdrenthe.nl
o59z - 36 55 55

pro'uincieþrenthe

Aan:

de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 21juni2O18
Ons kenmerk 251 5.51201 8001 552
Behandeld door mevrouw D. Strijker (0592) 36 5270
Onderwerp : Jaarverslag en 2O'l 7 overi ge verbonden partijen

Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de jaarverslagen van de overige verbonden partijen. ln
het kader van de sturing op verbonden partijen is eind 2014 met u de afspraak
gemaakt dat uw Staten van alle verbonden partijen in de exploitatiefase het jaar-
verslag ontvangen. De intentie was om de bundel aan jaarverslagen van overige
verbonden partijen compleet aan te leveren voor het zomerreces. Over het jaarverslag
van de beheerorganisatie Vechtdallijnen (provincie Overijssel) kunnen wij helaas nog
niet beschikken vanwege de Eindafrekening 2017 die nog niet beschikbaar is. Zodra
dit jaarverslag beschikbaar komt, zal het alsnog ter kennis van uw Staten worden
gebracht. Toch kiezen wij ervoor om hier niet meer op te wachten en u te informeren
over jaarverslagen van de overige verbonden partijen die wel beschikbaar zijn.

Begin dit jaar heeft u het Jaarverslag 2017 van het Fonds nazorg gesloten stort-
plaatsen ontvangen. Ook zijn de Jaarverslagen 2017 van de gemeenschappelijke
regelingen aan u toegezonden:
. Regionale UitvoeringsdienstDrenthe
o Prolander
o Openbaar vervoersbureau Groningen Drenthe
. Samenwerkingsverband Noord-Nederland
o NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij
. RegiovisieGroningen-Assen

De Jaarverslagen 2017 van NV Waterbedrijf Drenthe, WMD Drinkwater BV en de
Drentse Energie Organisatie bevinden zich in de afrondende fase en zullen binnenkort
aan u worden toegestuurd. Gelijktijdig met deze brief wordt u geïnformeerd over het
jaarverslag van Groningen Airport Eelde.
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ln juni 2016 is met u de afspraak gemaakt (brief van 29 juni 2016) dat bij de overige
verbonden partijen geen toelichting door ons wordt gegeven, tenzij zich rond deze ver-
bonden partijen politiek bestuurlijk relevante ontwikkelingen voordoen. Dat is in dezen
niet het geval.

Door toezending van de Jaarverslagen 2017 wordt u nu over de overige verbonden
partijen geinformeerd. Het gaat daarbij om de jaarverslagen van:

Naam verbonden partij Eigenaarsbelang
MKB Fonds Drenthe 100o/o

BNG Bank 0,160/o

Nederlandse Waterschapsbank N.V 0,14%
Enexis Holding N.V 2,28%
CBL Vennootschap B.V 2,28%
CSV Amsterdam B.V 2,29o/o

Vordering op Enexis B.V 2,28%
Publiek belang Elektriciteitsproductie B.V 2,280/o

Verkoop Vennootschap B.V 2,28%
Vereniging lnterprovinciaal Overleg 8,33%
Stichting Bodembeheer Schoonebeek 6Yo

Stichting Landinrichting en Bodemverontreiniging 9,50/o

Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, , secretaris a.i 1., voorzitter

Bijlagen:

Jaarverslag en 2O 1 7 overige verbonden partijen :

- MKB Fonds Drenthe
- BNG Bank
- NederlandseWaterschapsbank N.V.
- Enexis Holding N.V.

- CBL Vennootschap B.V.

- CSV Amsterdam B.V.

- Vordering op Enexis B.V.

- Publiekbelang Elektriciteitsproductie B.V.
- Verkoop Vennootschap B.V.

- Vereniging lnterprovinciaal Overleg
- Stichting BodembeheerSchoonebeek
- Stichting Landinrichting en Bodemverontreiniging




