
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
Assen, 1 maart 2022 
Ons kenmerk 9/5.1/2022000298 
Behandeld door team Bestuur en Concernzaken (0592) 36 55 55  
Onderwerp: Kaderbrief 2023 Prolander   
Status: Ter Informatie  
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Hierbij ontvangt u ter informatie de Kaderbrief 2023 van Prolander. 
 
De Kaderbrief 2023 bevat de uitgangspunten voor het opstellen van de pro-
grammabegroting 2023 en de meerjarenbegroting tot en met 2026. Het Dagelijks 
Bestuur (DB) Prolander heeft in de vergadering van 24 januari 2022 hiermee in-
gestemd. 
 
Deze uitgangspunten leiden tot een incidentele, in 2023, en een structurele  
kostenverhoging van de deelnemersbijdrage in 2023 en verder. De belangrijkste 
uitgangspunten uit de Kaderbrief 2023 lichten wij hieronder kort voor u toe. 
 
Loonindexatie 
Prolander volgt voor het personeel de rechtspositie van de provincie Drenthe. De 
provincie Drenthe maakt met ingang van 2023 geen ramingen meer van de loon-
stijging. Voor de raming heeft Prolander zich daarom gebaseerd op de Kern- 
gegevens-tabel Actualisatie MLT september 2021 (cpb.nl). Voor 2023 betekent dit 
dat Prolander – op basis van de geraamde loonstijging voor de sector overheid – 
op de loonkosten een indexatie van 2,6% toepast. 
 
Informatieplan 2023-2026 
Prolander heeft destijds op basis van de aanbevelingen uit het Evaluatierapport 
Prolander 2016-2017 een informatieplan opgesteld. De looptijd van het huidige 
informatieplan is van 2019 tot en met 2022. Dit plan is in uitvoering en nadert 
het einde van de planperiode. Voor het begrotingsjaar 2023 gaat Prolander een 
nieuw informatieplan opstellen voor de periode 2023 tot en met 2026. Op de be-
drijfsvoering van Prolander is in deze periode een aantal factoren van invloed. 
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Ten eerste heeft de coronacrisis de noodzaak versterkt om thuis te kunnen  
werken en om meer plaats-onafhankelijk te kunnen werken. Dit versterkt de 
noodzaak tot grotere efficiency en automatisering van bedrijfsprocessen.  
De wettelijke kaders op het gebied van privacy en informatiebeveiliging en de 
Wet open overheid noodzaken Prolander tot het aanscherpen van het infor- 
matiebeleid.  
Hiervoor willen zij een informatiemanager in de formatie opnemen die het plan 
verder gaat uitwerken en uitvoeren. De structurele kosten bedragen € 70.000,--.  
De kosten voor de uitvoeringsprojecten informatiebeleid worden nader ingevuld 
zodra de inhoud van het informatieplan bekend is. 
 
Organisatieontwikkeling en kennis delen 
De aanvullende werkzaamheden vanuit het programma Natuur die de provincie 
Drenthe bij Prolander heeft neergelegd worden doorberekend in de personele 
kosten. Daarbij is in de komende jaren een verdere doorontwikkeling en profes-
sionalisering van Prolander nodig om effectief en efficiënt te kunnen blijven  
werken.  
Zo heeft de nieuwe hybride vorm van werken consequenties voor de organisatie 
en vraagt bijvoorbeeld om herbezinning op aansturing, cultuur en kernwaarden, 
projectmatig werken en de ondersteunende ICT die het werken op afstand mak-
kelijker en beter moeten maken.  
De ervaring leert dat zowel starten als uitvoeren van een dergelijk ontwikkel- 
traject veel tijd nemen. Er wordt een eenmalige bijdrage gevraagd van € 70.000,-- 
voor externe begeleiding op dit ontwikkeltraject.  
Kennis delen door bijvoorbeeld webinars, presentaties, gastlessen etc. is nood- 
zakelijk voor onder andere de arbeidsmarktpositie en arbeidsmarktcommuni- 
catie, want Prolander moet de komende jaren veel nieuwe medewerkers aan-
trekken. Daarnaast sluit dit aan op de aanbevelingen over landelijk delen van 
kennis uit het rapport ‘Kiezen en Delen’ van de Studiegroep ruimtelijke inrichting 
landelijk gebied. Hiervoor wordt een jaarlijks bedrag van € 65.000,-- gevraagd. 
 
Een en ander resulteert in een verwachte verhoging van de Drentse deelnemers-
bijdrage in 2023. De totale bijdrage van de provincie Drenthe is voor 2023 voor-
lopig begroot op € 6.800.500,--. In de conceptbegroting 2023 verwerkt Prolander 
de onderdelen uit de Kaderbrief 2023. De planning is erop gericht om de  
conceptbegroting 2023 voor 15 april 2022 aan u toe te zenden. U bent dan in de 
gelegenheid om uw zienswijze hierover kenbaar te maken. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
 
Bijlage: Kaderbrief 2023 Prolander 
md/coll. 
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PL202200034Geachte Colleges,

ln deze kaderbrief schetsen wij de hoofdlijnen van het financiële beleid voor prolander
voor het begrotingsjaar 202J, als voorbereiding op de programmabegroting 2023.
Vertrekpunt voor het opstellen van deze kaderbrief 2023 is de programmabegroting 2022.
Behalve voor het boekjaar 2A23 geeftdeze brief ook een doorkijk voor de jaren Zo24 tot
en met 2026. Hierbij zijn de belangrijkste financiële ontwikkelingen opgenomen zoats die
nu worden voorzien. u kunt deze kaderbrief doorgeleiden naar uw staten.

Er komen veel ontwikkelingen op het landelijk gebied af, waarbij vanuit het Rijk de lijn
wordt doorgezet dat de regie voor de feitelijke implementatie van komende wet- en
regelgeving bij de provincies ligt. Mogelijk heeft dat gevolgen voor het werkpakket van
Prolander. op een later moment zal hierover meer bekend worden.

Onderstaand gaan we nader in op de ontwikkelingen en voornemens met betrekking tot
het begrotingsiaar 2023. De diverse ontwikkelingen en voornemens lichten we kort toe
waarbij we de financiële ontwikkelingen onderverdelen in autonome- en nieuwe
ontwÍkkelingen. Tot slot presenteren we een totaaloverzícht van de ontwikkelÍngen en de
financiële gevolgen hiervan (tabel 1).

Autonome ontwikkelingen

1. Loonkosten
De loonkosten 2023 worden geïndexeerd mel2,60/o. Voor 2023 is er op dit moment nog
geen cao en is de inhoud nog niet bekend. ln voorgaande jaren volgden we de raming van
de provincie Drenthe. De provincie Drenthe maakt m.i.v. 2023 geen ramingen meer van
de loonstijging. Voor de raming hebben we ons daarom gebaseerd op de Kerngegêvens-
tabel Actualisatie MLT september 2021 (cab.nl). Hierin is voor het jaar 2023 een
percentage van 2,6 opgenomen als geraamde loonstijging voor de sector overheid.
Meerjarig hanteren we een zelfde loonstijging van 2,60/o per jaar voor 2024en 2025. Voor
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2026 heeft het CPB geen ramingen beschikbaar en hebben we vooralsnog 10lo geraamd'

2, Overiqe biikomende oersonele kosten

Gor overige personele kosten wordt een bedrag begroot van 5o/o van de totale loonsom'

3, Dienstverleninosovereenkomst (DVO)

Conform de afgesloten DVO met de provincie Drenthe worden de jaarlijkse kosten

geïndexeerd. De productkosten worden geïndexeerd met de HlCP1. Deze bedraagt 1'8%

perlaarvoordejaren2023totenmet202S'Voor2026is1%opgenomen.Personele
kosten en overhead worden geÏndexeerd met de index voor loonverhogingen, zie hiervoor

de indexatie bij 1. loonkosten bovenstaand'

4. Kapitaalasten
G kapitaallasten worden berekend op basis van de reeds geactiveerde investeringen

(investeringen uit het verleden) en de toekomstige investeringen conform het

investeri ngsplan zoals opgenomen in de program mabegroting 2422'

5. Automatiserinqskosten

De GIS-aÍdeling maakt tebruik van software waaÍvoor jaarlijks kosten worden gemaakt

voor licenties en onderhoud. De vaste structurele kosten hiervoor ziin in 2021 vastgesteld

op € 75.000,-. Dit betekent meerkosten ten opzichte van de kaderbrief 2022.

Het huidige informatieplan loopt van 2019 tot en met 2022' Dil plan is in uitvoering en

nadert het einde van de planperiode. lmplementatie van CRM en Bl is verschoven naar

2022. Dilbetekent ook dat het kasritme van de afschrijvingslast opschuift'

Nieuwe ontwikkelingen

6 en 7. lnformatiePlan 2923 '2026
De looptijd van het huidige informatieplan is van 2019 tot en met 2022.Dit plan is in

uitvoering en nadert het einde van de planperiode. ln lijn met het huidige informatieplan

zijn er in 2022 nog uitvoeringsprojecten gepland op het gebied van vervolgopleidingen en

verdieping op het gebied van sharePoint Digitaal Archief, cRM relatiebeheer en Bl

rapportage en stuurinformatie.

Voor het begrotingsjaa r 2023 gaan we een nieuw informatieplan opstellen voor de periode

2023 toten met 2a26. op de bedrijfsvoering van Prolander is in deze periode een aantal

factoren van invloed. Ten eerste heeft de Coronacrisis de noodzaak versterkt om thuis te

kunnen werken en om meer plaats-onafhankelijk te kunnen werken. Dit versterkt de

noodzaak tot grotere efficiency en automatisering van bedrijfsprocessen' De wettelijke

kaders op het gebied van privacy en informatiebeveiliging en de wet open overheid

noodzaken ons tot het aanscherpen van het informatiebeleid. Dit alles maakt het dringend

gewenst om in onze formatie een informatiemanager op te nemen (0,6 fte schaal 12;

€70.000 structureel). De kosten voor de uitvoeringsprojecten informatiebeleid zijn

afhankelijk van de inhoud van het informatieplan en daarom op dit moment nog niet

bekend. Voor het jaar 2023 ramen we de kosten PM. Voor de projecten in het nieuwe

lDegeharmoniseerdeconsumentenprijsindex,zoalsopgenomenindeKerngegevenstabel
Actualisatie MLT september 2021 (cpb.nl)
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informatieplan gaat in Íeder geval gelden dat deze voortbouwen op het huidige
informatieplan en dat de focus ligt op business lT alignment, het op één lijn brengen van
business (bedrijfsvoering) en lT.

8. GIS buffer structurele kosten
De GIS-afdeling maakt gebruik van software waarvoor jaarlijks kosten worden gemaakt
voor licenties en onderhoud. Naast de vaste kosten (zie punt 5) willen we een buffer
opnemen in de begroting voor zaken als incidenteel upgraden ArcGls Enterprise,
incidentele ondersteuning ArcGlS expert, en aanschaf extra accounts. Zo kan er naar
behoefte snel worden geïnvesteerd waar dat nodig is.

9. DVO aanvullinq voor onderstgunino bii Rechtmatiqheidsverklarinq
Het rapporteren over rechtmatigheid is vanaf 2022 geen taak meer voor de accountant
maar van de organisatie zelf. Dit betekent dat Prolander deze werkzaamheden zal moeten
gaan uÍtvoeren. omdat wij daarvoor de expertise niet in huis hebben, willen we dit
inkopen. Naar schatting gaat hel om €10.000,-.

10 en í1. Herzieninq functieoebouw
Het huidige functiegebouw dateert van de start van Prolander na het DLG tijdperk. Wij
achten een actualisatie van het functiegebouw Prolander in 2O23 noodzakelijk. Hiervoor
willen we in 2023 middelen reserveren voor het krijgen van extern advies. Kosten circa
€18,000,-.

De uilkomst van dit onderzoek kan gevolgen hebben voor de loonkosten (pM post).

1 2. Extra kosten oroanisatieontwikkelino/OOP 2 O
ln komende iaren zal een verdere doorontwikkeling en professionalisering van Prolander
nodig zijn om effectief en efficient te kunnen blijven werken. Voor het goede begrip
merken wij op dat de organisatiekosten die het gevolg zijn van de extra ambities van de
provincie Drenthe bekostigd worden door een opslag op de extra personele kosten. Echter
de ontwikkeling van Prolander an sich vergt ook extra inspanningen voor de organisatie
als geheel. Na de afgelopen periode waarin er veel is thuisgewerkt zal er naar verwachting
een hybride vorm van werken ontstaan waarin thuis en op kantoor zal worden gewerkt. Dit
heeft consequenties voor de organisatie en vraagt bijvoorbeeld om herbezinning op
aansturing ( leidinggeven op meer afstand) cultuur en kernwaarden, projectmatig werken
en de ondersteunende lCï die het werken op afstand makkelijker en beter moeten maken.
Zo zal biivoorbeeld het stroomlijnen van AO-bedrijfsprocessen voor de bedrijven 2 en 3 de
nodige aandacht vragen. Dit vraagt feitelijk om een soort'oop 2.0', analoog aan het
organisatie ontwikkelplan (ooP)waarvan de uitvoering is afgerond in 2019.
De ervaring leert dat zowel starten als uitvoeren van een dergelijk ontwikkeltraject veel tijd
neemt.
Voor het begeleiden hiervan willen we ons extern Íaten ondersteunen. Voor deze extêrne
ondersteuning en het vrij kunnen spelen van eigen medewerkers die hier een rol in gaan
spelen, vragen we incidenteel €70.000,-.

'! 3. Kennis delen/arbeidsma!.ktcommunicatie
We zijn (en blijven waarschijnlijk) een unieke uitvoeringsorganisatie. We hebben gemêrkt
dat we onbekender zijn dan past bij die unieke positie en onze kennis en ervaring. Kennis
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delen, is noodzakelijk voor onze arbeidsmarktpositie en arbeidsmarktcommunicatie, want

Prolander moet de komende jaar veel nieuwe medewerkers. Bovendien sluit dit aan op de

aanbevelingen over landelijk delen van kennis uit het rapport 'Kiezen en Delen'van de

Studiegroep ruimtelijke inrichting landelijk gebied. De volgende vormen zijn denkbaar:

. Jaarlijkse acties binnen Prolander Academie, zoals 3 webinars per jaar;

. Organisatie/communicatie-kostenenkostengastsprekers;

. Contacten met Van Hall - Larenstein, RUG' WUR;

. Plek bieden voor stages en scripties; geven van gastlessen;

r Vakbladen: artikelen en advertorials maken;

r Presentie social media.

Voor de inspanning van onze eigen mensen en voor externe extra uitgaven (denk aan

communicatie) vragen we per jaar €65.000,-.

14 en 15, Deelnemersbiidraoe provincies

De deelnemersb[Oráge is gebaseerd op de lopende begroting 2022 en die hierboven

vermelde ramingen, exclusief de PM-posten. De deelnemersbijdrage wordt verhoogd met

een indexering gebaseerd op 80% van de indexatie loonkosten en 20o/o van de overige

kosten die geïndexeerd worden. Zie voor de bijgestelde bijdrage tabel 2.

De nu bekende ontwikkelingen en beleidsvoornemens leiden tot een tekort in 2023. Om dit

te dekken, stellen we een eenmalige verhoging van de deelnemersbijdrage voor.

Overige ontwikkelinqen
c Effecten CAO 2022

ln 2022 wordt er een 'beleidsrijke Cao vastgesteld. De inhoud en de financiële

effecten hiervan zijn op dit moment nog niet bekend'

r loeÍsrng en evaluatie Prolander

Minimaal elke collegeperiode vindt toetsing en evaluatie van Prolander plaats. Op dit

moment vindt een dergelijke evaluatie plaats. De resultaten hiervan en de hieruit

mogelijk voortvloeiende actiês kunnen gevolgen hebben voor de begroting 2023 en

volgende jaren.

e Wijzigingenwerkpakket
Er is sprake van enkele ontwikkelingen die kunnen leiden tot wijzigingen in de

samenstelling en de omvang van het werkpakket van Prolander. Het gaat hierbij met

name om de Rijksmiddelen voor de 'tweede tranche' van het Programma natuur, het

stikstoÍbeleid en klimaat. Nog onbekend is hoe de uitwerking hiervan zal zijn voor de

beide provincies enlof welke rol Prolander dan zal krijgen.

o Aanvullendeopdrachten
Naast de reguliere provinciale preslatieovereenkomsten (PPO)' kunnen met de

provinciale opdrachtgevers aanvullende opdrachten worden overeengekomen waar

een extra bijdrage tegenover staat. De financiële gevolgen van deze projecten zullen

door middel van een begrotingswijziging aan ons bestuur worden voorgelegd. Of

hiervan sprake zalziinin2023 en volgende jaren is op dit moment niet bekend.

Bovenstaande punten komen niet terug in tabel 1 . Zodra hier meer over bekend is dan

zullen we indien nodig een begrotingswijziging voorbereiden'
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ln de onderstaande tabel 1 staan de gevolgen van de hierboven genoemde
ontwikkelingen zoveel mogelijk in financiêle zin weergegeven. Enkele ontwikkelingen zijn
op dit moment niet goed in íinanciële zin te duiden. Voor de dekking van de per saldo
hogere geraamde lasten in 2023 hebben wij in eerste instantie bezien of de algemene
reserve hiervoor kan worden aangewend. Per 1 september 2021bedroeg de algemene
reserve nog €,376.772. Dat saldo is naar onze meníng onvoldoende om een incidentele
onttrekking mogelijk te maken en het weerstandsvermogen op voldoende niveau te
houden. Als dekking is daarom gekozen voor een incidentele verhoging van de
deelnemersbijdrage.

TABEL 1

1, Loonkosten

2. Ocrige bijkomende personoelskosten

3. Ol€nst\êíleningso\€reenkomsten

4. Kapitaallasten

5. Aitomatiseringskosten

6. lnform atiepla n 2O23 - 2026 - lnbrm atemanager
7. lnformalioplan2023 -2A26 - Proiecten

8. GIS_Buffer slructur€lê kosten

o DVOaanwlling \oorondersteuning bij
"' Rechtmatigheidswrklaring

10. Hernoning Functiegebouw - Ádviêskosten

" " Hezienlng Functiegebouw - StÍucturelo
' '' doorwerking in loonkosten

," Ê>dra kosten organisatieontwikkeling i.v.m. groei
'-' PÍolander/OoP 2.0
'13. Kennis delen
'I 4. Deelnom ersbijd rage provincios

1 5. EÉra deelnem ersbijd rage 2023
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126.000
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10,000

18.000

.206.500

239.500

12.000
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13.000

24.504

70.000

.237.000

358.500
't8.000

32.000

13.000

42.500

70.000

.237,000

399.000

21.500

68.500

42.500

70.000

20.000

10.000

PM

65,000

-507.000

í89.000

-4E.000

-1

rt

20.000

10.000

PM

65.000

-270.s00

205.000

.2.000

20.000

10.000

PM

65.000

-406.500

222.504

.1{.500

EÍÍr:c t op be grotingsÍes ultaat

Saldo progranr rna be groting 2023-2026

# Saldo progranrmabegroling 2022

BookJaar
2025

lëlê ofíecten 2023 - 2026 Boekjaar
2028

BoekJaar
2423
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ln de onderstaande tabel 2 staat de venruachte meerjarige deelnemersbijdrage vermeld,

na venrverking van de indexering en de extra bijdrage 2023.

TABEL 2

'l 4. Deelnemersbijdrage provincios

15. Extra deelnemersbijdrage 2023

1 4, Deêln€mêrsbiidrag€ provincies

1 5. Extra deelnem€rsbi.jdra ge 2023

TABEL 3

Totaal lasten

Totaal baten

95.500

s3.500

6.080.500

43,500

42.400

3.163.500

10.152.500

-10.152.500

6.800.000

186.000

3.107.500'

84.500

10.241.500

-10.243.500

.2.000

6.032.000

279.500

3.í37.000

127.000

10.460.500

-10.475.000

.14.500

6,932.000

349.000

3.í37.000

1s8.000

í0.528.000

-10.576.000

48,000

7.052.000 7.21Í.500 7,281.000

3.192.000 3.26{.000 3.295.000

fifutalie resenes
-2.000 -14.000 48.000

Met deze brief hebben we een beeld geschetst van de hoofdlijnen van het financieel beleid

voor prolander op basis waarvan wij de begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024lot

en met 2026 willen opstellen. Daarmee kunnen we de komende jaren werken aan een

professionele invulling van de venruachte ontwikkeling van onze opdrachtenportefeuille,

gericht op verder werken aan het landschap in Drenthe en Groningen.

Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geÏnformeerd.

Hoogachtend,
Prolander,

J. N. Kuipers

voorzitter

mw, mr. drs. E.M. van Everdingen

secretaris

Ileolnem6rsblJdÍago

Biidrage provinr:ie Drenthe 2022' 2025

Bi.jdrage provincie Drenthe 2023 - 2026

Biidraqe provinc ie Croninge n 2023' 2026

Bijcirage provinc ie C*oninge n 2422 - 2025

t)èolnomêÍsbl|drage 2023-2026 BooklaaÍ
2A24

BoêkjaaÍ
2026

Resultaat na ntutatie reserves

Saldo van batntr en lasten

2024 2025
ProgrammabegÍotlng 2023

Meer ja renbe g roling 2022'2025

Bo3kjoar
2023
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