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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen over de Jaarstukken 2020

Geachte voorzitter/leden,

Voorafgaand aan de behandeling van de Jaarstukken 2020 zijn uw Statenfracties
in de gelegenheid gesteld om schriftelijk vragen over de Jaarstukken 2020 te
stellen. Door de fracties van JA21, CDA, D66, PvdD, WD en Groenlinks is daarvan
gebruik gemaakt.

Hierbij treft u de beantwoording aan van de technische vragen die zijn gesteld
over de Jaarstukken 2020.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

Bijlagen:
1. Beantwoording technische vragen Jaarstukken 2020

2. lntegriteitsplan provincie Drenthe 2018-2022
3. Gedragscode ambtelijke integriteit
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Beantwoording technische vragen Jaarstukken 2020 
 

Staten-
fractie 

No. Vraag Antwoord 

JA21 1 Pagina 3 e.v. Graag kleurstelling aanpassen zodat de 
koppen van kolommen gelezen kunnen worden. 

Uit de vraag begrijpen we dat vooral de witte letters tegen de 
oranje achtergrond minder goed leesbaar zijn. We zullen dit 
aanpassen in de volgende editie van de jaarstukken. 

JA21 2 Pagina 2 v.d. toelichting. Is de accountant betrokken bij 
de selectie van het nieuwe financiële systeem? 

Uw accountant is niet betrokken geweest bij de selectie van het 
financieel systeem. Uiteraard zullen we de accountant mee laten 
kijken met de inrichting van het gekozen pakket. 

JA21 3 Pagina 3 v.d. toelichting NOM. Welke maatregelen zijn 
er nodig om het risico dat de waarde v.d. aandelen NOM 
af te dekken? Is de risicoreserve nog groot genoeg? 

Het risico is beperkt en in de jaarrekening 2020 en is in totaal 
een bedrag van € 359.000,-- voorzien voor dit risico. Het bedrag 
is opgevangen binnen de Risicoreserve. Het saldo van de 
Risicoreserve bedraagt per 31 december 2020 € 21.439.000,--. 
Dit is voldoende om aan de benodigde weerstandscapaciteit van 
€ 18.270.000,-- uit de laatst uitgevoerde risicosimulatie te 
voldoen. 

JA21 4 Pagina 3 v.d. toelichting Zandwinning. Welke 
maatregelen zijn er genomen om het risico van 
boekverlies af te dekken? Is er risicodekking gevormd? 

Er zijn geen directe maatregelen getroffen om het risico van 
boekverlies af te dekken in de verwachting dat de vergunning 
alsnog definitief zal worden.  De vergunning is inmiddels 
definitief. 

JA21 5 Pagina 4 v.d. toelichting Waardering 
Rijksluchtvaartschool. Welke maatregelen heeft de 
provincie genomen om aankopen van activa beter en 
juister te laten waarderen vóór aankoop? 

Vastgoed dat bestemd is voor de verkoop dient volgens het BBV 
gewaardeerd te worden conform de directe opbrengstwaarde. 
Om tot deze waarde te komen dient elke keer omstreeks de 
balansdatum een onafhankelijke taxatie uitgevoerd te worden 
aan de hand waarvan bepaald moet worden of de directe 
opbrengstwaarde afwijkt van de boekwaarde. Als dat zo is dan 
dient een waarde correctie plaats te vinden. In geval van RLS 
hebben wij de voorschriften gevolgd en RLS gewaardeerd per 
31 december 2020 tegen de directe opbrengstwaarde. Dit kan 
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Staten-
fractie 

No. Vraag Antwoord 

niet in één keer voor de aankoop worden geregeld maar dient 
per balansdatum elke keer opnieuw te worden bekeken. 

JA21 6 Pagina 4 v.d. toelichting Waardering 
Rijksluchtvaartschool. Is er een realistische schatting 
wat de herbestemming moet gaan kosten of gekost 
heeft? 

De herbestemming is uitgevoerd op basis van kostenramingen 
die in 2016 en 2018 door PS zijn geaccordeerd. De 
herbestemming is in 2020 afgerond. De investering bedroeg  
€ 1,87 mln. en het pand is aangeschaft voor € 1,--. De 
daadwerkelijke kosten zijn gelijk aan het boekverlies (investering 
minus verkoopprijs). 

JA21 7 Pagina 5 v.d. toelichting Europese aanbesteding IBDO. 
Kunt u de specificatie geven van deze € 309.000? 

Dit bedrag bestaat uit de volgende componenten: 
- € 45.263,-- voor ondersteuning van Drentse 

ondernemers bij het vinden van financiering,  
- € 262.032,-- voor de verlenging van de overeenkomst 

IBDO, die op 1 juli 2020 afliep,  
- €1.805,-- overige aan leverancier gerelateerde kosten. 

JA21 8 Pagina 5 v.d. toelichting Europese aanbesteding IBDO. 
Is deze onderhandse aanbesteding naar een Drents 
bedrijf gegaan? 

De opdracht is gegund aan de zittende combinatie van drie 
bedrijven, waarvan een gevestigd in Groningen, een in Drenthe 
en een in Gelderland. 

CDA 9 Blz. 5, 2e stuk tekst 
De afwijkingen tussen begroting (incl. 
begrotingswijzigingen) en jaarrekening zijn qua resultaat 
groot. Ook t.a.v. de jaarrekening 2019 was er al een 
stevige afwijking. Toen is ook al met de Staten 
afgesproken werk te maken van het verder beperken 
van de verschillen. Wat is er daadwerkelijk en zo 
concreet mogelijk afgelopen jaar gedaan om de 
verschillen te beperken? Bedoeld wordt dus niet was er 
is gedaan n.a.v. de recent geconstateerde verschillen 
over 2020. 

In 2020 hebben wij in totaal 3 begrotingsactualisaties 
doorgevoerd. In de 3e begrotingsactualisatie hebben wij extra 
inzet gepleegd om de eindejaarsverwachting zo nauwkeurig 
mogelijk te schatten. Samen met de beleidsteams hebben wij 
alle budgetten gescreend en gekeken waar bijstellingen mogelijk 
waren. Dit heeft geresulteerd in een verlaging van de omvang 
van de begroting met € 21,7 mln. t.g.v. 
budgetoverhevelingen/vrije ruimte. Net als u hebben wij 
geconstateerd dat dit vanwege de grote incidentele meevallers 
in m.n. programma 2 niet voldoende was. 

CDA 10 Blz. 5, laatste stuk tekst De voorgestelde toevoeging van ongeveer € 19 miljoen aan de 
bestemmingsreserves heeft niets te maken met het dekken van 
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fractie 

No. Vraag Antwoord 

Er wordt voorgesteld ruim € 19 miljoen aan de reserves 
toe te voegen. Hoe wordt bewaakt dat de stand van de 
reserves realistisch is en blijft (en hiermee niet 
onevenredig hoog wordt), zodanig dat er met voldoende 
realisme zicht is op (spoedige) besteding/bestemming? 
En zodanig dat aan het einde van het jaar niet opnieuw 
een forse deel hiervan moet ‘vrijvallen’ omdat de 
beoogde bestemmingen uit andere bronnen zijn 
gefinancierd? 

beoogde bestemmingen uit andere bronnen, maar zijn het 
gevolg van onderbestedingen op budgetten die een relatie 
hebben met bestemmingsreserves. Deze onderbestedingen zijn 
in de jaarstukken per programma toegelicht. 
De extra inzet die we in 2021 t.a.v. de bestemmingsreserves 
gaan plegen, staat beschreven bovenaan pag. 2 van de 
toelichting van het statenstuk. Het beheer van de 
bestemmingsreserves en het eventueel tijdig afromen ervan 
wordt een onderdeel van de nieuwe managementcyclus. 

CDA 11 Blz. 25, laatste item 1.4 
Deze staat vermeld met een groene vink, terwijl er 
sprake is van vertraging. En door de genoemde relatief 
late vaststelling van de begroting half december, wordt 
ingeschat dat er in 2020 helemaal niets meer gedaan is 
hieraan. Waarom staat deze niet op rood of tenminste 
oranje? 

Inhoudelijk is er in 2020 doorgewerkt aan het voorbereiden van 
een nieuw programma en is waar mogelijk geanticipeerd op 
wijzigingen t.o.v. het huidige Interreg V Nederland-Duitsland 
programma. Denk daarbij aan de effecten van de Brexit op EU-
programma's en het doorwerken daarvan ook op Interreg VI 
Nederland-Duitsland, het voorstel van de Europese Commissie 
om het programmagebied van Interreg VI aan te passen, 
eventuele effecten op cofinanciering en het formuleren van de 
prioriteiten en thema’s (o.a. In lijn met de Europese Green Deal). 

CDA 12 Blz. 46, opgave 2.2 
Vergelijkbare vraag: waarom staat de eerste op ‘groen’, 
terwijl er nog gewerkt wordt aan een restantopgave. Dan 
is oranje toch meer van toepassing? 

Het is groen omdat de restantopgave (klein onderdeel van het 
totale project) conform planning wordt uitgevoerd. Het gaat om 
een meerjarig project. Er is ervoor gekozen om het grootste deel 
van het project dat al wel klaar is alvast op te leveren. Daarmee 
is het geplande resultaat (project in uitvoering) ruimschoots 
behaald. 

CDA 13 Blz. 48, opgave 2.2 
Oranje uitroepteken: Wordt het doel niet gehaald binnen 
de afgesproken tijd en kwaliteit? Conform betekenis 
symbool zou hier gemeld moeten worden wat er wel is 
bereikt en wordt er een plausibele verklaring gegeven 
voor de afwijking. Dat mis ik hier. Alleen wordt gemeld 

Het doel wordt wel binnen de afgesproken tijd en kwaliteit 
gehaald. Echter niet tegen de op programmaniveau geplande 
kosten. De afdracht richting BIJ12 en RVO zien we op dit 
moment elk jaar stijgen. Hierbij hebben we geen invloed op de 
hoogte van de kostenpost. Wel zullen we op programmaniveau 
moeten bijsturen aan de dekkingskant. Daarom oranje 
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dat een niet door de provincie beïnvloedbare kostenpost 
mogelijk gaat stijgen. Dit is toch geen reden voor een 
oranje uitroepteken? 

uitroepteken, aandacht vereist. Bijsturing op dit onderdeel op 
programmaniveau zal o.a. plaatsvinden in de actualisatie van 
het PNP van 2021. 

CDA 14 Blz. 59, 202602 
Waardoor is de start van de ALM-studie vertraagd? 
Wanneer is dit gereed en kunnen wij, PS, kennisnemen 
van de vervolgstappen? 

De ALM-studie is in 2020 gestart. Voor de volgende stap in de 
studie is informatie nodig uit het nazorgplan stortplaats Wijster. 
Over het nazorgplan zijn we in gesprek met de exploitant. Dat is 
een intensief proces dat meer tijd vraagt dan verwacht. 
We verwachten in het tweede kwartaal 2021 een voldoende 
uitgekristalliseerd nazorgplan te hebben. Aansluitend wordt de 
ALM-studie vervolgd. In het derde kwartaal 2021 informeren wij 
u over de verdere vervolgstappen. 

CDA 15 Blz. 74, Functieverandering en grond verkopen 
Kan uitgebreider dan nu worden toegelicht waardoor dit 
pas bij het opstellen van de jaarrekening is gebleken? 
Hoe kan het dat dit niet eerder is gesignaleerd. Hoe gaat 
die administratieve verwerking dan in zijn werk, 
waardoor dit niet eerder wordt (kan worden) opgemerkt? 

De praktijk om tot functieverandering te komen blijkt weerbarstig, 
waarbij we gedurende het proces aanlopen tegen zowel eisen 
van regelgeving (b.v. de kwalitatieve verplichting tot 
boetebeding) als inhoudelijke voorwaarden (b.v. consensus over 
het na te steven ambitietype). Er zijn hierdoor diverse initiatieven 
op het laatste moment gestrand. Dit trachten we te verbeteren 
door middel van een andere werkwijze met vernieuwde 
deelstrategieplannen en meer ‘regie op grond’. Hierover zullen 
we eerder en vaker tussentijds rapporteren. 

CDA 16 Blz. 74 Agrarisch natuurbeheer 
Vermeld wordt dat dit niet meer tijdig verwerkt kon 
worden in de begroting 2020. Wanneer was/werd dit dan 
bekend? 

Dit werd medio november 2020 bekend n.a.v. herbeschikking 
ANLb. 

CDA 17 Blz. 118 bovenaan 
Was dit voordeel niet eerder bekend dan bij het afsluiten 
van het boekjaar? Hoe kan dat? Wordt ook dit project 
niet gemonitord? 

De uitvoering van de verdubbeling spoor en perron Station 
Emmen Zuid is door een aanpassing in het ontwerp i.v.m. een 
veiligheidssysteem vertraagd. Daardoor zijn de bestedingen ook 
naar achter geschoven en is voor het boekjaar 2020 dit voordeel 
ontstaan. 
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CDA 18 Blz. 118 4.3 Proactief op verkeersveiligheid 
Ik begrijp het verband van de doelstelling (verkeersveilig 
gedrag stimuleren) met het luchtvaartbeleid, waarbij 
blijkbaar een voordeel is ontstaan, niet zo goed. Kunt u 
dat uitleggen? 

Binnen de beleidsopgave Proactief op verkeersveiligheid zijn 
vanuit het verleden een aantal projecten opgenomen, waaronder 
Luchtvaartbeleid. Dit had te maken met de financieringsbron, 
maar is inhoudelijk niet logisch. Daarom is in Statenstuk 2020-
968 voorgesteld het Mobiliteitsprogramma 2021-2030 vast te 
stellen als kader voor de uitwerking van het mobiliteitsbeleid in 
de begroting. Deze uitwerking zal ertoe leiden dat lopende 
projecten onder nieuwe (logische) pijlers 
(Beleidsopgaven/doelstellingen) worden begroot en 
verantwoord. 

CDA 19 Blz. 161 207304 
Afgevinkt wordt dat er actuelere sturingsinformatie voor 
bestuur en management is gekomen. Hoe verhoudt zich 
dat tot de grote afwijkingen op een aantal items, 
waardoor het resultaat over 2020 zo afwijkt van de 
begroting? Als er al zo’n dashboard is gekomen, dan 
zou ik dit item in relatie daarmee niet als behaald doel of 
resultaat willen zien. Het wordt hier overigens zelfs twee 
keer genoemd, 1 keer met digitaal erbij vermeld. Dit 
lijken me, gezien het ‘resultaat’ geen groene vinkjes. 

Het dashboard is een instrument om inzicht te krijgen in de 
sturingsinformatie. In die zin is het zeker wel te noemen als een 
resultaat van een inspanning om meer in control te komen. Het 
op de juiste manier inzetten en gebruiken van het dashboard is 
volop in ontwikkeling. 

CDA 20 Blz. 202 tabel Kengetallen 
Hoe verklaart u de grote afwijking in de netto 
schuldquote bij de begroting 2020 na wijziging? En 
waardoor was de liquiditeitspositie bij de begroting 2020 
na wijziging plots zo laag/kritisch? 

Bij de berekening van de financiële kengetallen is voor de 
Begroting 2020 na wijziging uitgegaan van de cijfers cf. de 
geprognosticeerde balans begroting 2020.  
In de begroting 2020 gingen we uit van het aantrekken van 
langlopende leningen en van een relatief laag saldo van de 
liquide middelen in de Rijks schatkist. In de praktijk hebben wij in 
2020 geen langlopende leningen hoeven aan te trekken en was 
ons saldo liquide middelen vele malen hoger dan in de 
begroting. 



6 
 

Staten-
fractie 

No. Vraag Antwoord 

De liquiditeitspositie bij de begroting 2020 is niet plots 
laag/kritisch maar ten opzichte van de begroting 2020 is de 
liquiditeitspositie gestegen. 

D66 21 (Blz. 31,35) Toekomstgerichte landbouw: Duurzame 
melkveehouderij. 
∗ 200 duurzaamheidsplannen in uitvoering: Wordt 
hiermee het aantal plannen of aantal boeren aangeduid? 
Stand van concrete uitvoering nu? 
∗ In 2020 8 melkveehouders die tevens deelnemer zijn 
aan het project. Zij zijn aanspreekpunt voor deelnemers 
in hun gebied. Is er ook een doelstelling opgesteld dan 
wel meegegeven aan de ambassadeurs, die verdere 
uitrol kunnen versnellen van de huidige 250? 
Verwachting? 

Het gaat om 232 plannen voor 232 melkveehouders (een kwart 
van de Drentse melkveehouders), die deelnemen aan de 
ontwikkelagenda Melkveehouderij & Natuur. 
  
De 8 zogenaamde gebiedscontactpersonen gaan op pad langs 
hun ‘eigen deelnemers’. De eerste ervaringen zijn dat de 
contactpersonen echt een laagdrempelige vraagbaak zijn voor 
de deelnemers en dat zij hun collega melkveehouders 
stimuleren en motiveren bij het nemen van stappen in 
verduurzaming van hun melkveebedrijf. Hiermee brengen we het 
project nog dichter bij de praktijk en we verwachten meer boeren 
in beweging te krijgen. 

D66 22 (blz. 33, 41) Bodem en ondergrond: 
∗ Structuurvisie ondergrond willen we in 2020 
actualiseren: wat is de stand? 
∗ verontreiniging met zeer zorgwekkende stoffen, zoals 
PFAS: welke gebieden betreft dit? 

De eerste fase van de herziening van ons bodem- en 
ondergrondbeleid wordt op dit moment afgerond en volgens 
planning voor de zomer aan u toegezonden. 
 
Verontreinigingen met zeer zorgwekkende stoffen worden in 
heel Drenthe in de bodem aangetroffen. De gehalten zijn 
overwegend laag en leiden dan niet tot risico’s voor mens of 
milieu. Het landelijk beleid is gericht op het zoveel mogelijk 
beperken van emissies. Ook in Drenthe wordt daar uitvoering 
aan gegeven. Daarnaast doen wij onderzoek naar locaties waar 
in het verleden met deze stoffen is gewerkt en de bodem 
mogelijk ernstiger verontreinigd is geraakt, zoals 
brandweeroefenplaatsen. 

D66 23 (blz. 36) Ontwikkelopgave NNN Om de provinciale doelen en ambities te kunnen realiseren en 
koppelkansen te kunnen benutten, is het nodig om over 
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∗ In 2020 is het investeringskrediet fors verhoogd…: 
Was dit te voorbarig? 

voldoende ruilgronden (en daarmee krediet) te kunnen 
beschikken. Met behulp van instrumenten als kavelruil en 
functiewijziging wordt ernaar gestreefd om dat in één slag te 
realiseren. Door de ophoging van het krediet zijn we in staat 
meer grond te kopen waardoor de gewenste versnelling van de 
grondopgave gerealiseerd kan worden. Ook spelen we daarmee 
in op het feit dat in toenemende mate complete bedrijven 
gekocht moeten worden in plaats van losse veldkavels. Hierdoor 
neemt de ruilgrondvoorraad incl. gebouwen toe. 
 
Uit een analyse van de deelstrategieplannen blijkt verder dat 
wanneer we in 2021 de versnelling van de grondopgave door 
willen zetten, we voldoende ruimte nodig hebben om geschikte 
ruilgrond te kopen. Gebleken is dat het instrument kavelruil het 
meeste resultaat oplevert. Daar komt bij dat er in de huidige 
markt gekocht moet worden tegen hoge grondprijzen. Het 
beschikbare investeringskrediet staat daarmee voortdurend 
onder druk. 
 
Voor wat betreft de omzetsnelheid geldt als uitgangspunt dat 
gronden die zijn verworven voor een gebiedsproces, zo mogelijk 
binnen 2 jaar weer worden ingezet. Hele bedrijven worden ook 
binnen één à twee jaar weer ingezet om de bijbehorende risico’s 
te beperken.  
Komende jaren wordt ernaar gestreefd om de aan- en verkopen 
met elkaar in evenwicht te laten komen. Daarnaast is er ook 
voortdurend aandacht voor de verkoop van (overtollige) 
ruilgrond, alsmede de ingerichte (en daar waar dit kan de niet 
ingerichte) NNN-gronden. De verkoop van deze grond zorgt 
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ervoor dat er nieuwe ruimte ontstaat in het investeringskrediet, 
waardoor weer andere ruilgronden aangekocht kunnen worden. 

D66 24 (blz. 38) evaluatie Retail agenda en binnenstadfonds: 
∗ Geïnvesteerd met minder leegstand: wat is het 
percentage leegstand van 2017-2020? 

Data en een specifieker overzicht over de periode 2017-2020 is 
niet beschikbaar. 
Uit noordelijk onderzoek (2018/19) van de provincies Drenthe, 
Fryslân en Groningen (te vinden op: 
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/bouwen-
wonen/retailagenda-drenthe/winkelleegstand/) blijkt dat de 
gemiddelde leegstand in Noord-Nederland met 6,6% niet hoger 
is dan het gemiddelde in Nederland (7%).  Maar de structurele 
leegstand (langer dan drie jaar) is met 35% veel hoger is dan het 
gemiddelde in Nederland (26%). Kijkende naar de 
krimpgebieden in Noord-Nederland is het nog hoger, namelijk 
39%. Bijna de helft van de leegstaande winkelmeters in de 
noordelijke krimpgebieden is structureel. Deze cijfers zijn aan 
verandering onderhevig, maar nog altijd ook voor Drenthe 
actueel. Dit is recent nog inzichtelijk gemaakt in het 
koopstromenonderzoek voor Oost-Nederland 
HOOFDRAPPORT KSO2019.pdf (te vinden op: 
https://kso2019.nl/resultaten/). 

D66 25 * (blz. 41) De vele jaren voorbereide aardwarmtewinning 
(geothermie) lijken te gaan leiden tot resultaat in 
Zuidoost-Drenthe: over welk resultaat hebben we het 
dan en wat is de omvang van het resultaat? 

De provincie en de gemeente Emmen dragen de 
geothermievergunning Klazienaveen binnenkort over aan een 
consortium bestaande uit Aardwarmte Klazienaveen B.V., Shell 
Geothermie B.V. en Energiebeheer Nederland. Dit consortium 
zal in eerste instantie aardwarmte leveren aan het 
glastuinbouwcluster in het gebied. Hierbij wordt een 
warmtelevering van 15 MWt/h voorzien. In een tweede stadium 
zal ook warmtelevering aan de woonwijk Emmerhout uitgewerkt 
worden. 

D66 26 (blz. 42) stikstofopgave, gebiedsgerichte aanpak: In het Koersdocument Drentse aanpak stikstof staan de 
kaders/uitgangspunten en opgaven voor onze gebiedsgerichte 

https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/bouwen-wonen/retailagenda-drenthe/winkelleegstand/
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/bouwen-wonen/retailagenda-drenthe/winkelleegstand/
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/bouwen-wonen/retailagenda-drenthe/winkelleegstand/
https://www.kso2019.nl/downloads/rapportage/HOOFDRAPPORT%20KSO2019.pdf
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∗ kan onze inzet in 2021 concreet vertaald worden naar 
de Drentse gebiedsgerichte aanpak: welke concrete 
vertaling mogen we verwachten? 

aanpak. Met het opstellen van de gebiedsagenda’s en de daaruit 
volgende gebiedsplannen wordt per gebied inzichtelijk gemaakt: 
(1) de maatregelen voor het doelbereik van de 
instandhoudingsdoelen (natuurherstel),  
(2) de provinciale bijdrage aan de wettelijke 
omgevingswaarden c.q. (eventuele) (aanvullende of 
vervangende) bronmaatregelen, 
(3) hoe we met ontwikkelingen willen omgaan, 
(4) een overzicht van kosten en dekkingsmogelijkheden. 

D66 27 (Blz. 61) CO2-reductie in de landbouw. Dit is niet iets 
wat nu specifiek wordt meegenomen, met uitzondering 
van Duurzame melkveehouderij Drenthe, waar het er als 
doelstelling inzit (onder klimaat). 
Waarom is specifiek alleen deze aangewezen, uit de 
200 duurzaamheidsplannen en niet voor andere lopende 
trajecten in subsidieregeling Toekomstgerichte 
Landbouw? 

De subsidieregeling Toekomstgerichte Landbouw richt zich op 
het brede spectrum van verduurzaming en innovatie in de 
landbouw. Dit zijn niet altijd initiatieven die gericht zijn op CO2-
reductie. Daarnaast is het niet of nauwelijks aan te geven wat 
het experiment of project exact bijdraagt aan CO2-reductie. 
Vandaar dat het in de subsidieregeling zoals die nu is 
gepubliceerd, niet wordt meegenomen. 

D66 28 (blz. 64) Vermindering van het aantal asbestdaken in 
Drenthe: hoeveel m2 asbestdaken zijn er in 2020 
gesaneerd? 

Het exacte aantal m2 is moeilijk aan te geven. In 2020 is 
315.422 m2 als ‘gesaneerd’ geregistreerd. Dit getal is hoger dan 
wat daadwerkelijk in 2020 is gesaneerd, omdat er ook cijfers van 
eerdere jaren zijn verwerkt die pas in 2020 via meldingen via de 
Asbestdakenkaart zijn verwerkt. 

D66 29 (blz. 69) subsidie verplaatsing grondgebonden 
agrarische bedrijven: 
∗ in 2020 1 agrariër gebruik gemaakt: is bekend 
waardoor er minder gebruik gemaakt is van de regeling? 
∗ subsidie functiewijziging: in 2020 10 eigenaren: is 
bekend waardoor er minder gebruik gemaakt is van de 
regeling? 

Deze vraag betreft 2 subsidieregelingen: 
• VGAB: er waren meer bedrijfsverplaatsingen gepland, 

belangrijke oorzaak voor de stagnatie is de situatie rondom 
stikstof vanwege vergunningen op de nieuwe locatie. 
Daarnaast is door persoonlijke omstandigheden (verkoop 
i.p.v. verplaatsing) een verplaatsing niet doorgegaan.  

• Minder eigenaren hebben gebruik gemaakt van de SKNL-
regeling. Voordat we een openstellingsbesluit publiceren stelt 
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Prolander een lijst op met potentiële eigenaren. Bij het 
opstellen van de subsidieaanvraag komen de eigenaren er 
vaak achter wat omvorming inhoudt. Een perceel 
landbouwgrond omvormen naar natuur is immers voor altijd. 
Bij nader inzien hebben sommige eigenaren dan toch moeite 
met de beheer beperkingen of ze vinden de financiële 
afwaardering te gering.  

D66 30 (blz. 70) grond aan-en verkopen: Met name aankopen in 
2020 is de externe taxateur van mening dat de 
marktwaarde lager is dan de koopprijs (1,1 mln.): 
hoeveel percelen betreft dit? Achtergrond van de 
afwijking? 

Elke aankoop door de provincie is conform aankooptaxatie 
geweest, uitgevoerd door een onafhankelijke taxateur. Echter 
aanvullend geven we voor de jaarrekening jaarlijks een actuele 
en onderbouwde balanswaarde af van onze agrarische 
ruilgronden. Daarbij worden alleen de percelen die een lagere 
balanswaarde hebben naar beneden bijgesteld conform de 
spelregels van het BBV. Afgaande op de balanswaardering is de 
actuele waarde van 520 ha circa € 5 mln. hoger. Op circa 160 ha 
(over meerdere percelen) is de balanswaardering circa € 1,1 
mln. lager (met een gemiddeld boekverlies van € 8.000,- per ha, 
met enkele uitschieters naar boven en beneden).  
 
Wat betreft de afwijking hebben we geconstateerd dat er een 
verschil zit in de afbakening tussen een balanstaxatie en een 
aankooptaxatie. Met name bij grotere complexen (courante grote 
blokken akkerbouwwaardige grond) wijkt de marktwaarde (bij 
aankoop) af van de balanstaxatie van de losse kadastrale 
percelen.  
 
Daarbij wordt bij de aankooptaxatie vaak de ‘aankoopprijs’ 
getaxeerd (die aan de bovenkant van de bandbreedte kan 
liggen), omdat we selectief die percelen kopen t.b.v. 
doelrealisatie NNN. De ‘waarde’ vanuit de balanswaardering is 
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een meer normgemiddelde benadering van transacties waarbij 
de ‘selectiviteit van waarom we kopen’ geen of een minder grote 
rol speelt. 

D66 31 Programma 3 
(blz. 87) doorontwikkeling van Drenthe als circulaire en 
biobased economie: chemiecampus beschikking van 
EFRO-middelen nog niet afgegeven wegens 
openstaande technische-inhoudelijke vragen: Bij wie ligt 
deze vertraging en reden? 

Een van de voorwaarden voor het verkrijgen van de beschikking 
van SNN is het realiseren van een innovatiecentrum bij de 
campus. Het gebouw dat hiervoor wordt ontwikkeld is door de 
private partij eind april verworven. Eind april is er ook overleg 
geweest met SNN om met deze informatie de beschikking begin 
mei te kunnen verstrekken. 

D66 32 Programma 4 
∗ hoeveel laadpunten voor fiets en auto zijn er 
gerealiseerd in 2020 bij de ov-knooppunten? 
∗ (blz. 106) verdubbeling N34 Coevorden- Holsloot 
Emmen west naar Frieslandroute zijn in 2020 afgerond: 
typefout? Aansluiting Emmen west nog volop 
werkzaamheden. 
∗ (blz. 111) uitbreiding opstelcapaciteit emplacement 
Emmen: onvoldoende budget: is dit Emmen zuid? 
Hoeveel onvoldoende budget en bij wie? 

Er zijn in 2020 vier fietskluizen met laadpunt geplaatst op de hub 
Westlaren. De laadpunten voor auto's zijn in voorbereiding. 
 
Op het tracé tussen Coevorden en de aansluiting met de N381 
(Frieslandroute) werd(wordt) aan drie projecten gewerkt:  
• N34 verdubbeling deel vanaf Coevorden tot Holsloot 

(gereed),  
• N34 vanaf aansluiting Emmen West tot Frieslandroute 

(gereed)   
• Aanleg van een knoop bij de aansluiting N391 Emmen West 

op de N34. Dit project is nog in uitvoering en wordt eind 2021 
afgerond. 

 
Het gaat om uitbreiding van opstelcapaciteit op het 
emplacement bij station Emmen. Over de financiële dekking zijn 
afspraken in het RSP gemaakt: 50% Rijk en provincies 
Overijssel en Drenthe beiden 25%. De raming van Prorail valt € 
4,5 mln. hoger uit. We onderzoeken nu alternatieve oplossingen 
om de capaciteit voor spitstreinen tussen Emmen en Zwolle te 
kunnen vergroten. 
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D66 33 Programma 5 
∗ (blz. 131) Een bijdrage leveren aan de doelstelling van 
49% CO2 reductie in 2030 (t.o.v. 1990): Wat is het 
reductie % eind 2020? 

Wij baseren de voortgang in Drenthe op landelijke databases. 
De cijfers over 2020 zijn daarin nog niet beschikbaar. In mei 
informeren we u over de voortgang tot en met 2019 in de 
monitor van de Drentse Energieagenda. 

D66 34 Programma 6 
∗ (blz. 152) Subsidieregeling Krimp en leefbaarheid: is 
bekend waardoor het aanvraagproces als ingewikkeld 
wordt ervaren, waardoor er geen aanvragen zijn binnen 
gekomen? 

De combinatie van criteria die werden gesteld aan een initiatief 
maakte het complex. Een initiatief diende o.a. innovatief te zijn in 
Drenthe, een bovenlokaal effect te hebben, overdraagbaar te 
zijn, een voorbeeldfunctie te vervullen, additioneel te zijn aan 
gemeentelijk beleid en onder ten minste één van de drie 
leefbaarheidhema’s te vallen: onderwijs, sport & beweging en 
zorg. 
Daarbij was ook ‘commitment’ vereist van minimaal twee 
gemeenten.  Voor initiatiefnemers bleek het lastig om aan deze 
criteria te voldoen zonder begeleiding. 
 
De alliantieprojecten vanuit de Sociale agenda komen hierin 
tegemoet. Het gaat daar om een ‘reguliere’ uitvraag van 
subsidies waarbij geen eisen worden gesteld aan de hoogte van 
de gevraagde subsidie en de indieners. Om de 
subsidieaanvraag zo kansrijk mogelijk te maken hebben we na 
ontvangst van een projectidee en voor indiening van een 
subsidieaanvraag een uitgebreid intakegesprek met de 
initiatiefnemers.  

D66 35 1.2.1 lokale heffingen: 
(blz. 193) opcenten motorrijtuigenbelasting: 
∗ er werd een daling verwacht vanwege meer 
elektrische auto’s: blijft deze groei achter bij de 
verwachting en is er een vergelijking met andere 
provincies m.b.t. aantal elektrische auto’s? 

Wij beschikken niet over gegevens over de daling vanwege 
meer elektrische auto’s. De gegevens die wij ontvangen 
onderbouwen de opbrengst die we wel krijgen. Die gegevens 
duiden erop dat een eventueel verlies door elektrische 
voertuigen nog wordt overtroffen door een meeropbrengst door 
groei van het Drentse wagenpark in aantal en gewicht. 
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PvdD 36 Vragen beleidsbrief 
1. p.2 bij afwijkingen ´milieukwaliteit Drenthe´ Hoe is het 
nadeel van 2.521.316 euro berekend? 

Het is het resultaat op alle deelbudgetten gekoppeld aan de 
doelstelling Realisatie kwaliteitsverbetering Natura2000 en 
prestatie P-Milieukwaliteit Drenthe. Het begroot bedrag was:  
€ 3.919.927,--. Realisatie was: € 6.441.243,--. 

PvdD 37 2. p.3 zandwinning Huttenheugte 
a. Waarom denkt GS toch wel zand te kunnen winnen in 
de nabije toekomst als er nog geen onherroepelijke 
vergunning is? 
b. Waarom is er vast een kavel aangekocht als depot als 
de vergunning nog niet onherroepelijk is? 

a. De vergunning is inmiddels onherroepelijk geworden.  
b. De kavel dient niet voor het depot, zoals ten onrechte in het 
statenstuk is aangegeven, maar als vervangende grond voor de 
gebruiker van de locatie waar het depot is gelegen.    

PvdD 38 3. p. 4 Waardering pand Rijksluchtvaartschool Eelde 
a. Waarom is de waarde van het pand gedaald? 
b. Waarom wordt het pand in 2021 te koop aangeboden 
en niet later (als de waarde mogelijk weer is gestegen)? 

a. Vastgoed dat bestemd is voor de verkoop dient volgens het 
BBV gewaardeerd te worden conform de directe 
opbrengstwaarde (marktwaarde). Om tot deze waarde te komen 
dient omstreeks de balansdatum een onafhankelijke taxatie 
uitgevoerd te worden aan de hand waarvan bepaald moet 
worden of de directe opbrengstwaarde afwijkt van de 
boekwaarde. In geval van RLS hebben wij de voorschriften 
gevolgd en RLS gewaardeerd per 31 december 2020 tegen de 
directe opbrengstwaarde. Dit heeft geresulteerd in een correctie 
op de boekwaarde van € 540.000,--. 
b. GS hebben bij aankoop in 2016 besloten dat op het moment 
van gereedkomen van de investering in de gebouwen over wordt 
gegaan tot vervreemding. Vanuit de overweging dat de Provincie 
geen marktpartij is in de verhuur van kantoorpanden. 

PvdD 39 Vragen Jaarstukken 2020 Programma 2 
1. p. 42 Vergunningverlening, toezicht en handhaving 
a. Hoeveel vergunningen m.b.t. stikstof (Wnb) zijn er in 
2020 aangevraagd? Hoeveel vergunningen zijn 
verleend? (beide cijfers graag uitgesplitst naar 

a. Ook 2020 kenmerkte zich als een jaar met veel onzekerheden 
voor de uitvoering. Zowel inhoudelijk ten aanzien van de uitleg 
van nieuwe (beleids)regels waaraan getoetst kon worden, als 
ook bijvoorbeeld in verband met noodzakelijke aanpassing van 
rekeninstrument Aerius. Dit heeft vaak directe gevolgen voor 
eerder ingediende aanvragen. Het meeste vergunningenwerk 
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landbouw/industrie/woningbouw/aanleg wegen/culturele 
activiteiten) 
b. Welke 4 woningbouwvergunningen zijn gepubliceerd 
uit het SSRS? Waar is dat gepubliceerd? 

gaat daardoor zitten in het, samen met de initiatiefnemers, op 
orde brengen van de benodigde informatie alvorens tot besluiten 
te kunnen komen. 
In 2020 zijn voor het onderdeel gebiedsbescherming binnen de 
Wet natuurbescherming 113 aanvragen/vvgb’s (83 agrarisch, 15 
industrieel, 10 uitvoeren werk/ werkzaamheden en 5 
woningbouw) ontvangen. We hebben 11 vergunningen/vvgb’s 
definitief verleend in 2020 (7 agrarisch, 1 woningbouw, 2 
industrie en 1 uitvoeren werk/werkzaamheden). Daar bovenop 
hebben we 6 ontwerpbesluiten (4 agrarisch en 2 woningbouw) 
genomen.  
b. Er zijn oorspronkelijk 4 aanvragen bij ons binnengekomen 
waar een beroep werd gedaan op het SSRS. Daarvan is er 1 
(Kloosterveen) definitief verleend in 2020. Op 2 ontwerp 
besluiten is een zienswijze binnengekomen. 1 van die 2 heeft in 
2021 inmiddels een definitieve vergunning gekregen 
(Lievingerveld). Voor de andere zal dit naar verwachting in mei 
2021 aan de orde zijn (Vledderveen). De 4de aanvraag (Meppel) 
is omgezet naar salderen, en doet geen beroep meer op het 
SSRS. De publicaties van de verleende vergunningen vindt 
plaats op de provinciale website en in de lokale gemeentekrant 
waar het betreffende project is gesitueerd. 

PvdD 40 2. p. 43 eerste alinea: Hoeveel handhavingsverzoeken 
zijn ingediend, waartegen, en in hoeveel gevallen heeft 
de provincie ook daadwerkelijk handhavend 
opgetreden? 

In 2020 zijn 5 handhavingsverzoeken ingediend in relatie tot 
activiteiten met stikstofuitstoot. In een geval betreft het beweiden 
en bemesten, in twee gevallen een agrarisch bedrijf en in twee 
gevallen het aanleggen van drainage. Geen van deze verzoeken 
heeft geleid tot handhavend optreden. Verder zijn wij in 2020 
bezig geweest met de afhandeling van een groot 
handhavingsverzoek (uit 2019) over 10 biomassacentrales 
(waaronder in dit verband ook wordt verstaan 
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verwarmingsinstallaties en mestvergisters) in Drenthe. Tegen 3 
van deze bedrijven loopt er nog een handhavingsprocedure. 

PvdD 41 p. 43 Wnb vergunning Kloosterveen Kunnen de 
uitkomsten van het ecologisch onderzoek (n.a.v. 
privaatrechtelijke overeenkomst met natuurorganisaties) 
naar PS worden gestuurd? Wat is er afgesproken over 
het vervolgtraject? 

Het ecologisch onderzoek is nog niet afgerond. Zodra het is 
afgerond naar tevredenheid van de partijen zal het met 
Provinciale Staten worden gedeeld. 

PvdD 42 p. 43 Ontwikkelagenda Duurzame Melkveehouderij 
Wanneer krijgt PS de tussenrapportage over het al dan 
niet behalen van de doelen van het ontwikkelprogramma 
Melkveehouderij en natuur? (Conform besluit PS op 7 
oktober 2020) 

Op 31 maart jl. heeft een staten informatiebijeenkomst 
plaatsgevonden waarin de aanwezigen zijn meegenomen in de 
voortgang van de Duurzame Melkveehouderij Drenthe. Daarin is 
aangegeven hoe we het project kwalitatief en kwantitatief 
monitoren. Eind 2021 hebben we alle cijfers van de 1e groep in 
beeld, eind 2023 die van de 2e groep. Eind 2021/begin 2022 
informeren wij u over de inzichten uit de 1e groep. Op 9 juni 
staat een excursie gepland (onder voorbehoud corona 
maatregelen) over Duurzame Melkveehouderij Drenthe. 

PvdD 43 p. 43 1 miljoen POP3 subsidie voor biodiversiteit en 
eiwittransitie. Kunt u PS de informatie sturen over de 
inhoud van deze projecten? 

Zodra de binnengekomen projecten zijn beoordeeld en de 
beschikkingen zijn afgegeven, zal hierover communicatie plaats 
vinden. 

PvdD 44 p. 46 Beleidsopgave 2.1 
a. 202101 ´De middelen van het IBP en POP3 dragen bij 
aan de doelen voor Drenthe´. Waar zijn deze doelen 
omschreven, hoe weet GS of deze middelen hebben 
bijgedragen aan de doelen? 
b. 202102 ´De ontwikkelagenda melkveehouderij met 
onder andere 200 duurzaamheidsplannen is in 
uitvoering´. Zijn er 200 duurzaamheidsplannen in 
uitvoering of zijn er 200 duurzaamheidsplannen 
gemaakt? 

a. De doelen voor de landbouw zijn omschreven in de 
omgevingsvisie en het programma Toekomstgerichte Landbouw. 
De middelen van het IBP zijn vertaald in drie deelprogramma's 
gericht op de verduurzaming en het natuurinclusief maken van 
de landbouw. Bij POP3 vertalen wij de doelen naar de teksten in 
de openstellingen. Zo is de laatste POP3 openstelling samen 
met de provincie Groningen voor de Veenkoloniën gericht 
geweest op het stimuleren van de biodiversiteit en de 
eiwittransitie.  
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b. Inmiddels zijn voor 232 melkveehouders 
duurzaamheidsplannen gemaakt en zijn die 232 
melkveehouders aan de slag met hun duurzaamheidsplan. 
 
 

PvdD 45 p. 47 Beleidsopgave 2.2 
a. (202202) ´Opdracht verleend voor bejaging vos op 
basis van PvA Akker- en Weidevogels 2017-2019´. Tot 
wanneer geldt deze opdracht? 
b. (p. 48 202205 Uitvoering Natuurlijk Platteland in 
uitvoering) De uitvoeringskosten voor BIJ12 en RVO 
nemen jaarlijks toe. Tegelijkertijd is op p. 68 te lezen dat 
er in 2020 een voordeel was op de uitvoeringslasten 
B12. Hoe valt dit met elkaar te rijmen? 
c. (p. 49 202210 Uitvoering monitoringsprogramma) Wie 
voert dit uit? Worden de resultaten naar PS gestuurd, of 
zijn de resultaten op een andere manier te vinden? 
d. (p. 50 202212 Wettelijke taken Natuurbescherming) 
´Uitvoeringstaken houtopstanden en 
soortenbescherming verlopen volgens planning´. 
Hoeveel meldingen van bomenkap (velling 
houtopstanden) zijn er in 2020 gedaan? Hoeveel 
hectare bos (houopstanden) is in 2020 in Drenthe 
gekapt (geveld)? Hoeveel hectare bos is in 2020 
herbeplant? Waar kan PS deze gegevens vinden? 

a. De opdracht voor de bestrijding van de vos binnen de Drentse 
weidevogelgebieden is gegeven voor de duur van het project 
Plan van aanpak Akker- en Weidevogels. Op dit moment werkt 
de FBE-Drenthe aan een faunabeheerplan vos-weidevogels. 
Zodra dit faunabeheerplan klaar is, wordt op basis hiervan een 
ontheffing verleend aan de FBE-Drenthe. De opdracht wordt dan 
ingetrokken. 
 
b. De uitvoering van het PNP is de komende jaren nog in volle 
gang. Op pagina 68 wordt aangegeven welke – eenmalige 
voordelen – ertoe hebben geleid dat er sprake was van een 
voordeel op de uitvoeringslasten van BIJ12. Deze eenmalige 
voordelen nemen echter niet weg dat de kosten voor BIJ12 (en 
RVO) jaarlijks toenemen zoals op pagina 48 is aangegeven. 
 
c. De resultaten van 2019 voor Drenthe zijn hier gepubliceerd: 
- https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-

milieu/natuur/natuur-
ontwikkeling/monitoring/voortgangsrapportage/ 

 
De resultaten van Natura 2000 zijn gepubliceerd in de landelijke 
oplevering: 
- https://www.bij12.nl/wp-

content/uploads/2018/06/RapportageVHM201820180619.pdf 
 

https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/natuur/natuur-ontwikkeling/monitoring/voortgangsrapportage/
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/natuur/natuur-ontwikkeling/monitoring/voortgangsrapportage/
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/natuur/natuur-ontwikkeling/monitoring/voortgangsrapportage/
https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2018/06/RapportageVHM201820180619.pdf
https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2018/06/RapportageVHM201820180619.pdf
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De werkwijze voor monitoring is te vinden op: 
- https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-

milieu/natuur/natuur-ontwikkeling/monitoring/ 
 
d. Hoeveel meldingen van bomenkap (velling houtopstanden) 
zijn er in 2020 gedaan?  
Antwoord: 73 kapmeldingen 
 
Hoeveel hectare bos (houtopstanden) is in 2020 in Drenthe 
gekapt (geveld)? 
Antwoord: Dat kunnen wij nog niet aangeven. De 73 
kapmeldingen betroffen 53,09 ha. Op basis van de kapmelding 
ontstaat het recht om 1 jaar de opstand te kappen (na dit jaar 
dient een nieuwe kapmelding gedaan te worden als er 
gedurende het jaar niet gekapt is). Of er gebruik is gemaakt van 
het recht om te kappen zal pas in 2021 blijken.  
  
Hoeveel hectare bos is in 2020 herbeplant? 
Antwoord: Ook dit is nog niet aan te geven. Na kap dient een 
eigenaar het perceel binnen 3 jaar te herplanten. Sommige 
eigenaren doen het direct het volgende jaar en sommigen 
wachten de volledige drie jaar of planten niet en wachten op 
natuurlijke verjongingen. Het is dus niet zo dat bijvoorbeeld alle 
kapmeldingen uit 2017 de totale herplante oppervlakte geven 
van 2020. 
  
Waar kan PS deze gegevens vinden?  
Antwoord: Kapmeldingen worden bijgehouden tot het moment 
dat voldaan is aan de herplantplicht. Indien noodzakelijk kunnen 
uw staten hiervan een uitdraai ontvangen. 

PvdD 46 p. 54 
a. De grondwaterstand in Natura2000 gebieden voldoet 
aan de doelen van de kaderrichtlijn Water 2021. De 

a. De onderzoeken zijn in 2020 uitgevoerd. Wel heeft het 
afronden van de rapportages langer geduurd dan gepland. 

https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/natuur/natuur-ontwikkeling/monitoring/
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/natuur-milieu/natuur/natuur-ontwikkeling/monitoring/
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rapportages zijn in concept gereed, maar nog niet 
definitief. Waarom staat hier een groen vinkje? 
b. Is er in 1 van de 9 gevallen geen vergunning verleend 
voor een beregeningsput? 
c. M.b.t. de drainage: is dit met plastic buizen? Wordt er 
gecontroleerd op plasticvervuiling in N2000 gebied door 
plastic deeltjes afkomstig van de plastic 
drainagebuizen? 

b. In de randzones van Natura 2000-gebieden moet een 
initiatiefnemer door middel van een voortoets aantonen of de 
grondwateronttrekking voor beregening geen significant effect 
heeft. Deze voortoetsen worden door ons beoordeeld en als is 
aangetoond dat de onttrekking geen significant effect heeft, dan 
mag de put zonder vergunning worden aangelegd. Als er wel 
een effect is, kan de initiatiefnemer een passende beoordeling 
uitvoeren en een vergunning aanvragen, maar dit komt in de 
praktijk niet voor. De afhandeling van één geval waar 
significante effecten niet konden worden uitgesloten is nog 
onderhanden. 
c. Drainage buizen worden gemaakt van PVC met een kokos of 
kunststofvezel omhulling.  
Plastic deeltjes worden in het water in de Natura2000-gebieden 
niet gemeten. Ons is geen onderzoek bekend naar mogelijke 
verontreiniging met plastic deeltjes door afbraak van 
drainagebuizen. 

PvdD 47 p. 58. 202502 
a. ´Uitvoeringsprogramma is opgesteld en de uitvoering 
wordt gemonitord´ Toch staat er een oranje 
uitroepteken. Graag meer toelichting. 
b. Kan dit uitvoeringsprogramma naar PS gestuurd 
worden? 

a. De reden om deze taak op oranje te zetten is dat de taak 
Toezicht en Handhaving bij de RUDD niet op orde blijkt. 
Daarover bent u via een brief van 20 april jl. geïnformeerd. Wij 
hebben de RUDD opdracht gegeven om dit zo spoedig mogelijk 
te herstellen en monitoren de voortgang. Wij houden u daarvan 
op de hoogte. 
b. Over de uitvoering van onze wettelijke taken door de RUDD 
wordt u geïnformeerd via de reguliere P&C-cyclus van de 
RUDD. In dit kader ontvangt u reeds de kaderbrief, de begroting 
en de jaarstukken.  

PvdD 48 p. 60 202604 Pilotproject chemievrije maisteelt, Wat is 
het vervolg op dit pilotproject? Wordt chemievrije 
maisteelt nu uitgerold over heel Drenthe? 

Chemievrije maisteelt is een van de projecten binnen 
programma toekomstgerichte landbouw en duurzaam 
bodemgebruik. Dit project wordt dit jaar gecontinueerd. De 
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resultaten/bevindingen worden in eerste instantie bij een aantal 
boeren verder toegepast. Volledig chemievrije maisteelt is 
momenteel economisch nog niet haalbaar. 

PvdD 49 p. 61 Thema´s. nr. 9 Wat wordt bedoeld met 
´(maatschappelijke) heroriëntatie ketens´? 

Daarmee wordt bedoeld dat steeds meer afnemers in de keten, 
zowel verwerkende bedrijven, maar ook in de retail, eisen stellen 
aan producenten op het gebied van duurzaamheid. Voorbeelden 
van private certificeringsschema’s zijn ‘On the way to 
PlanetProof’ van Stichting Milieukeur (voor o.a. aardappelen, 
groenten, fruit, zuivel), Albert Heijn- eigenmerk-producten in het 
zuivelschap met het logo ‘Beter voor Koe’ en ‘Natuur en Boer’. 

PvdD 50 p. 62. CO2 reductie in de landbouw. Klopt het dat er 
subsidie wordt gegeven als er per kg melk, minder dan 
1,35 kg CO2E wordt uitgestoot? Zo nee, wat wordt er 
dan bedoeld? Hoe wordt dit gemeten? Hoe is dit getal 
van 1,35 tot stand gekomen? 

Melkveehouders die deelnemen aan Duurzame Melkveehouderij 
Drenthe kunnen een beloning ontvangen voor hun inzet op 5 
KPI's. Eén daarvan is klimaat en daar gaan we uit van 
broeikasgasemissie, die wordt uitgedrukt in CO2- equivalenten. 
Om te bepalen of de melkveehouder deze doelstelling haalt 
stuurt hij de kringloopwijzer (KLW) en dashboard Klimaat & 
milieu in naar SNN. Een melkveehouder moet ieder jaar 
verplicht deze documenten invullen en opsturen naar zijn 
zuivelorganisatie. De berekening van broeikasgasemissie in de 
KLW en dashboard is als volgt: broeikasgassen per kg 
meetmelk = CO2-totaal = (Methaanemissie (CH4) x 34) + 
(lachgasemissie (N2O) x 298) + kooldioxide-emissie (CO2).  
De streefwaarden van de 5 KPI's, waaronder de streefwaarde 
van broeikasgasemissie van 1,35 kg (of zoals in de regeling 
staat: 1350 g CO2E/kg melk) is gezamenlijk door de landbouw- 
en natuurpartners van de Ontwikkelagenda Melkveehouderij & 
natuur bepaald. 

PvdD 51 p. 63: ´Het huidige Drentse bos legt jaarlijks ruim 
200.000 ton CO2 vast in hout. Dit hout wordt voor een 
groot deel langjarig in woningbouw weer gebruikt, 

In het kader van de Drentse uitwerking van de Bossenstrategie 
willen we proberen een beeld te krijgen van het gebruik van het 
Drentse hout. Landelijk wordt 70% van de houtoogst uit bossen 
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waardoor het hout in een tweede leven de CO2 
vastgelegd blijft.´ Kan de provincie hiervan cijfers 
overleggen? Wat is ´een groot deel´? Welk deel van de 
kap gaat naar woningbouw en welk deel gaat naar 
biomassa? 

ingezet voor industriële verwerking, zoals zaaghout en 
plaatmateriaal. 30% van het geoogste hout uit bossen wordt 
ingezet voor energiehout, zoals brandhout voor particuliere 
kachels en biomassacentrales.  Daarnaast komt 70% van het 
energiehout in Nederland uit landschappelijke en stedelijke 
beplantingen.   

PvdD 52 p. 69 Realisatie kwaliteitsverbetering Natura 2000. Op 
dit punt is dus fors minder uitgevoerd, hoe komt dit en 
hoe wordt dit verbeterd en ingehaald? Waarom 
doorgeschoven? 

Door Covid-19 vroegen verschillende gebiedsprocessen met 
omgeving en proces met partners een omschakeling. Dit heeft 
tot vertraging geleid bij het opstellen van verschillende 
inrichtingsplannen. Inmiddels wordt hier coronaproof invulling 
aan gegeven. Verschillende onderdelen schuiven daarmee door 
naar 2021. Ondanks Covid-19 is het gezien de omstandigheden 
gelukt om 86% van de geplande uitgaven op dit onderdeel in 
2020 te realiseren. 

PvdD 53 p. 69 Subsidie verplaatsing grondgebonden agrarische 
bedrijven. Er is maar 1 agrariër die in 2020 gebruik heeft 
gemaakt van de regeling Verplaatsing grondgebonden 
agrarische bedrijven. Hoe komt dit en hoe denkt de 
provincie dit te verbeteren? 

Belangrijke oorzaak voor de stagnatie is de situatie rondom 
stikstof vanwege vergunningen op de nieuwe locatie. Daarnaast 
is door persoonlijke omstandigheden (verkoop i.p.v. 
verplaatsing) een verplaatsing niet doorgegaan.  
De regeling is onderdeel van een totaalpakket aan 
instrumentarium om gronden van functie te kunnen wijzigen. Wij 
blijven inzetten op gebiedsprocessen, want met behulp van 
grondmobiliteit en instrumenten als bedrijfsverplaatsing en 
kavelruil kunnen wij onze beleidsdoelen realiseren. 

PvdD 54 p. 69 Subsidie functiewijziging 
a. In 2020 is op 10 plekken is landbouwgrond omgezet 
in bos- of natuurgebied. Kan PS een overzicht krijgen 
waar dit is gebeurd? 
b. Weet GS waarom niet méér eigenaren hebben 
meegedaan met deze regeling? Gaat GS dit aantal 
proberen te verhogen? 

In de jaarlijkse Voortgangsrapportage Natuur (VRN) wordt 
aangegeven welke grond is verworven (of omgevormd naar 
natuur). Dit is inclusief de eigenaren die gebruik hebben 
gemaakt van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en 
Landschap (SKNL).  
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Voordat we een openstellingsbesluit publiceren, stelt Prolander 
een lijst op met potentiële eigenaren. Bij het opstellen van de 
subsidieaanvraag komen de eigenaren er vaak achter wat 
omvorming inhoudt. Een perceel landbouwgrond omvormen 
naar natuur is immers voor altijd. Bij nader inzien hebben 
sommige eigenaren dan toch moeite met de beheer beperkingen 
of ze vinden de financiële afwaardering te gering.     

PvdD 55 p. 70 eerste alinea. Hoe komt het dat het voor de 
provincie in 2020 lastiger is om NNN grond aan te 
kopen? 

Bij de aankoop van ruilgrond op de markt wenst de provincie 
geen verstorende werking te creëren en geen staatssteun te 
verlenen, ofwel marktconform te werken. Zowel de aan- en 
verkoop, als ruiling van gronden gebeurt op basis van 
onafhankelijke taxaties en in principe altijd op vrijwillige basis. 
Deze omstandigheden maken dat de provincie minder vrij is om 
de hoogste en/of gevraagde prijs te betalen, waar een derde 
(belegger of particulier) dit wel kan, en zich veelal situaties 
voordoen waar we de grond niet gegund krijgen. 
 
Daarnaast zien we een algemene stijging van de grondmarkt en 
een ontwikkeling dat er met name grotere complexen (courante 
grote blokken akkerbouwwaardige grond) in trek zijn. Een groot 
deel van die markt wordt bepaald door partijen met geld dat vrij 
is gekomen uit de energietransitie. We moeten vanwege onze 
ambitie mee in die markt en daarmee ook in de prijzen voor de 
grotere complexen. Bij een aantal transacties hebben we 
meegedaan in de top van de markt om überhaupt mee te 
kunnen doen, en waarbij aan een derde gegund is.  

PvdD 56 algemene vraag Programma 2 Waar kunnen we iets 
terugvinden over de uitgaven t.b.v. van de pilot bollen- 
en lelieteelt Westerveld? 

In 2020 zijn nog geen uitgaven begroot en gedaan t.b.v. de pilot 
duurzame bollenteelt Drenthe. GS is 27 maart 2021 akkoord 
gedaan met een bijdrage van € 100.000,-- voor de pilot. PS is 
hier middels een brief over geïnformeerd.   
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PvdD 57 Vragen Jaarstukken 2020 Programma 6 
1. p. 152 Beleidsopgave 6.3: Subsidieregeling Krimp en 
leefbaarheid. Hier is niets van uitgegeven en we lezen 
dat dit potje geschrapt gaat worden omdat de regeling 
waarschijnlijk onduidelijk is, dit is echter niet onderzocht. 
Waarom wordt de regeling niet aangepast en bijgestuurd 
b.v. na onderzoek? Hoe kan het dat er op pagina 145 
t/m 147 alleen maar groene vinkjes staan als dit punt 
niet is uitgevoerd? 

De combinatie van criteria die werden gesteld aan een initiatief 
maakte het complex. Een initiatief diende o.a. innovatief te zijn in 
Drenthe, een bovenlokaal effect te hebben, overdraagbaar te 
zijn, een voorbeeldfunctie te vervullen, additioneel te zijn aan 
gemeentelijk beleid en onder ten minste één van de drie 
leefbaarheidhema’s te vallen: onderwijs, sport & beweging en 
zorg. Daarbij was ook ‘commitment’ vereist van minimaal twee 
gemeenten.  Voor initiatiefnemers bleek het lastig om aan deze 
criteria te voldoen zonder begeleiding. 
 
De alliantieprojecten vanuit de Sociale agenda komen hierin 
tegemoet. Het gaat daar om een ‘reguliere’ uitvraag van 
subsidies waarbij geen eisen worden gesteld aan de hoogte van 
de gevraagde subsidie en de indieners. Om de 
subsidieaanvraag zo kansrijk mogelijk te maken hebben we na 
ontvangst van een projectidee en voor indiening van een 
subsidieaanvraag een uitgebreid intakegesprek met de 
initiatiefnemers.  
 
De groene vinkjes die op de pagina’s 145 t/m 147 zijn 
aangegeven hebben niet specifiek betrekking op de 
Subsidieregeling Krimp en leefbaarheid.  
We zetten de subsidiëring voort met incidentele 
subsidiebeschikkingen zonder regeling uit het budget 
sociaaleconomische ontwikkeling en ondersteuning.  
 
Het subsidiebudget voor de regeling is geschrapt en wordt tot en 
met 2023 ingezet voor extra personele capaciteit voor de 
realisatie van de sociale agenda. Wij hebben u hierover 
geïnformeerd in de 3e actualisatie van de begroting 2020. 
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PvdD 58 p. 147 Inclusie en meedoen: het gaat over 
gehandicapten, LHBTI/Regenboog, personen met een 
handicap en een adviesraad. Waar kunnen we iets lezen 
over andere groepen in de samenleving die ook last 
hebben van discriminatie, zoals bijvoorbeeld mensen 
met een migratie achtergrond? 

Op www.discriminatiemeldpunt.nl is meer informatie te vinden. 
CMO STAMM brengt jaarlijks een monitor ‘Discriminatie Noord-
Nederland’ uit, in samenwerking met de politie en met de 
provincies Groningen en Friesland. CMO STAMM voert het 
meldpunt discriminatie Drenthe uit in opdracht van de Drentse 
gemeenten. Meldingen komen hier op alle onderwerpen binnen, 
ook op systemische en institutionele discriminatie. Wij hebben u 
over het meldpunt discriminatie en de situatie in Drenthe 
geïnformeerd met een memo naar aanleiding van een 
toezegging van gedeputeerde Kuipers (memo d.d. 30 juni 2020). 

PvdD 59 p. 150 Beleidsopgave 6.4 Is er (ook in het kader van 
ziektepreventie COVID-19) gewerkt aan het actief 
uitdragen van een gezonde leefstijl met betrekking tot 
voeding (in aanvulling op bewegen)? Zo ja, waar kunnen 
we dat vinden in de jaarstukken? 

Momenteel wordt er gewerkt aan het uitvoeringsprogramma 
omtrent het meerjarenbeleidsprogramma Drenthe samen 
gezond in Beweging. Dit is zowel het sport- als het 
preventieakkoord voor de provincie Drenthe als regio, waaraan 
de provincie Drenthe als organisatie ook een onderdeel van 
uitmaakt. Binnen het uitvoeringsprogramma is er ook aandacht 
voor voeding als onderdeel van een gezonde leefstijl. Drenthe 
samen gezond in Beweging wordt gefinancierd vanuit de 
boekjaarsubsidie aan SportDrenthe. 

VVD 60 Jaarverslag Integriteit 
• Onze zoektocht naar het in juni 2018 door GS 
vastgestelde Integriteitsplan 2018-2022 en het in 2019 
opgestelde implementatieplan heeft niets opgeleverd. 
Wij verzoeken u de stukken aan ons te zenden, evenals 
het enige huisnetbericht in 2020 inzake integriteit. 
 
 
• Verder wordt geschreven dat de directie aan een 
digitale training morele oordeelsvorming kon deelnemen. 
Graag vernemen wij hoeveel mensen hadden kunnen 

Hierbij treft u de gevraagde stukken aan. 
Het implementatieplan maakt deel uit van het integriteitsplan 
(hoofdstuk 2). Dit is een document uit 2018. Er wordt op dit 
moment gewerkt aan een update van het implementatieplan. Het 
Huisnetbericht betrof de melding van de vaststelling van de 
Gedragscode Ambtelijke Integriteit (bijgevoegd). Helaas is het 
Huisnetbericht van 30 januari 2020 niet meer beschikbaar. 
 
Vanwege corona is het traject met fysieke MOV-trainingen 
stilgevallen. Wel is een digitale variant ontwikkeld waarbij met 
kleinere groepen wordt gewerkt. Alle 4 directieleden waarvoor 
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deelnemen en hoeveel mensen daadwerkelijk hebben 
deelgenomen. 
 
• Tenslotte wordt aangegeven dat geen formele 
meldingen zijn gedaan van vermoedens van 
integriteitsschendingen. Deze zin lezen wij als: geen 
formele = wel informele. Klopt dat? 

deze digitale training was georganiseerd, hebben deelgenomen 
aan de training. 
 
Er kunnen geen informele meldingen van vermoedens van 
integriteitsschending worden gedaan. “Formele melding” kan 
hier worden gelezen als “melding”. In het jaarverslag over 2021 
zal de nu gebruikte formulering worden aangepast om 
verwarring te voorkomen. 

VVD 61 Stad en platteland 
Pag 59 
202602 Verantwoord beheer van de stortplaatsen 
(nazorgfonds). 
Het nazorgplan Attero zou recent opgeleverd moeten 
zijn, met een nieuwe sluitingsdatum. Betekent dit nu al 
iets voor de gereserveerde budgetten? Zijn die nog wel 
toereikend? 

Op dit moment is het nazorgplan uit 2015 nog leidend. Het 
huidige doelvermogen is daarop gebaseerd alsook de 
beoordeling of het nazorgfonds over voldoende middelen 
beschikt. 
Het nieuwe nazorgplan zal leiden tot een aangepast 
doelvermogen en een nieuwe beoordeling van de omvang van 
de middelen in het nazorgfonds. Berekeningen van het 
doelvermogen op basis van het nieuwe nazorgplan zijn nog niet 
beschikbaar.  

VVD 62 Pag 60 
202701 Sanering asbestdaken 
Door actualisatie asbestdakenkaart en veldbezoek 
blijken er meer daken asbestvrij te zijn waardoor het 
doel eerder is bereikt. Betekent dit ook dat er financieel 
ruimte komt om de ambitie van de komende jaren te 
verhogen? 

Ondanks dat de opgave in positieve zin is bijgesteld is ook 
bekend dat er nog ‘niet ontdekte’ daken zijn die niet als 
asbesthoudend in de kaart staan aangegeven. Dit zijn 
bijvoorbeeld daken die door bomen en schaduw geheel aan het 
zicht zijn onttrokken. Waar we die daken fysiek zien, worden 
deze aan de kaart toegevoegd. Maar we zijn ook afhankelijk in 
dezen van de bereidwilligheid van eigenaren die doorgeven dat 
ze een ‘verborgen’ asbestdak hebben. Het grootste deel van 
financiën ligt vast in de Asbestdakenregeling Drenthe waarvoor 
eigenaren een lening kunnen afsluiten om asbestdak(en) te 
laten vervangen. 

VVD 63 Regionale economie 
Pag 87 

Een van de voorwaarden voor het verkrijgen van de beschikking 
van SNN is het realiseren van een innovatiecentrum bij de 
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203103 Doorontwikkeling van Drenthe als circulaire en 
biobased economie. 
SNN heeft de beschikking van EFRO-middelen nog niet 
afgegeven vanwege openstaande technisch-inhoudelijke 
vragen. 
Vraag: Graag een toelichting, wat wordt hiermee 
bedoeld? 

campus. Het gebouw dat hiervoor wordt ontwikkeld is door de 
private partij eind april verworven. Eind april is er ook overleg 
geweest met SNN om met deze informatie de beschikking begin 
mei te kunnen verstrekken. 

VVD 64 Pag 88 
203201 Zorgen voor een goed ondernemersklimaat 
In 2021 wordt een nieuw voorstel voor Topdutch 
ontwikkeld. In de tussenliggende periode voert de NOM 
Topdutch in slanke vorm uit. 
Vraag: Graag een toelichting, wat wordt hiermee 
bedoeld? 

Er worden nu geen campagnes gevoerd of nieuwe proposities 
ontwikkeld. Bestaande materialen worden nog steeds gebruikt 
en relevante nieuwberichten worden via de TopDutch kanalen 
verspreid. 

VVD 65 Pag 89 
203202 Bevorderen economisch ecosysteem 
De NOM en het MKB Fonds hebben mede uitvoering 
gegeven aan de Corona overbruggingslening (COL). 
Hierdoor hebben bedrijven een 
overbruggingsfinanciering ontvangen. 
Vraag: Hoeveel bedrijven hebben een COL ontvangen 
en welk bedrag is daarmee gemoeid? 

De NOM heeft de regeling Corona-Overbruggingslening (COL) 
in het noorden uitgevoerd. Vanuit deze regeling heeft de NOM 
103 aanvragen behandeld en is € 13,2 miljoen verstrekt aan 53 
ondernemingen. Op 13 april 2021 heeft u van ons een brief met 
het kenmerk 13/5.12/12021000583 ontvangen, waarbij u het 
Jaarverslag en Jaarrekening 2020 NV NOM worden 
toegestuurd. Daarin vindt u nadere informatie t.a.v. de verstrekte 
COL-leningen. 

VVD 66 Pag 92 
203501 Betere aansluiting van het onderwijs bij 
behoeften van het bedrijfsleven 
Ook in 2020 hebben wij ingezet op het project Duits en 
Drents in het onderwijs. 
Vraag: Op hoeveel scholen en in welke groepen is dit 
gebeurd? Dus op welke manier is die inzet gepleegd en 
wat zijn de resultaten? 

In het schooljaar 2019-2020 hebben 6 basisscholen 
deelgenomen aan het project Duits en Drents in het onderwijs. 
Scholen mogen zelf bepalen welke groepen participeren. In de 
praktijk gaat het voornamelijk om de groepen 4 t/m 6. Op deze 
scholen zijn gastlessen gegeven, inspiratielessen aangeboden 
en taalportretten afgenomen. Helaas hebben niet alle activiteiten 
doorgang kunnen vinden door corona. Het laatste jaar van het 
project is het schooljaar 2020-2021. Van NHL Stenden hebben 
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wij het verzoek gekregen om het project zonder extra budget in 
het schooljaar 2021-2022 door te laten lopen, zodat ze de 
achterstand die is ontstaan door corona in kunnen halen en het 
project goed in kunnen bedden op de scholen en in het eigen 
curriculum. Daarmee is het project afgerond. 

VVD 67 Pag 96 
203904 Drenthe heeft een kwalitatief wandelnetwerk 
In samenwerking met gemeenten worden 
wandelknooppuntennetwerken uitgerold, maar in 
sommige gemeenten verloopt dit moeizaam wegens 
financiele beperkingen. Vraag: Om welke gemeenten 
gaat dit en welke bedragen zijn daarmee gemoeid? 

In 2017 is gestart met de uitrol van wandelknooppunten in 
Drenthe. In 5 jaar is 1/3 deel van het netwerk klaar. Het tempo 
wordt in belangrijke mate bepaald door de beschikbare middelen 
bij de gemeenten.  
In een aantal gemeenten, zoals Aa en Hunze, Tynaarlo, Assen 
en Hoogeveen is nog niet gestart met de uitrol van de 
wandelknooppunten.   
Voor de verdere uitrol van het wandelknooppuntennetwerk is 
een bedrag van € 2 miljoen nodig, waarvan de gemeenten 2/3 
van de kosten bijdragen. 

VVD 68 Mobiliteit en Bereikbaarheid 
Pag 113 
204202 Optimaal Openbaar vervoersysteem 
Vanwege overlast in de trein (Vechtdallijn) door 
geweldsincidenten is door de vervoerder een pilot 
gestart om de veiligheid in de trein te verbeteren. 
Vraag: Wat is de uitkomst van deze pilot? 

De uitkomst van de pilot geeft aan dat twee stewards per trein 
en het inzetten van “vliegende” teams allebei opties zijn om de 
problematiek deels aan te pakken. Op dit moment worden 
“vliegende” teams in Zwolle en Emmen ingezet. Hiervoor wordt 
met name personeel ingezet dat anders de spitstreinen 
bemenst. Deze treinen rijden nu niet. 
Vervolgstap is om gezamenlijk met alle partijen tot een brede 
oplossing te komen, ook buiten de treinen en de stations. 

VVD 69 Aanvullend hierop: 
pagina 118 Beleidsopgave 4.2 
Door de coronacrisis is minder aandacht besteed aan 
marketing van het spoor Emmen-Zwolle 
Vraag: Wat wordt hieronder verstaan? 

De marketing is erop gericht om meer mensen in de trein te 
krijgen. Echter in 2020 was dit niet gewenst vanwege de corona 
pandemie. Alleen noodzakelijke reizigers mochten van het 
openbaar vervoer gebruik maken. De marketingacties zijn 
daarom niet doorgegaan of gepauzeerd. De inzet van middelen 
is benut om te communiceren over de wisselingen van de 
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maatregelen voor gebruik van het OV als gevolg van de 
coronacrisis. 

VVD 70 Pag 114 
204402 In stand houden van onze bestaande 
infrastructuur van vaarwegen 
Kanalen zijn op diepte, er zijn geen 
baggerwerkzaamheden uitgevoerd in 2020 
Vraag: Is het Meppelerdiep ook op de goede diepte om 
grote containerschepen Meppel te doen bereiken? 

Provincie Drenthe is eigenaar/beheerder van 2 kilometer 
Meppelerdiep (gelegen in Drenthe). Dit gedeelte is op diepte 
voor de scheepvaartafmetingen die we toestaan.  
- Gedeelte km 9.2 – km 10.5: 3,25 meter diepgang toegestaan 
(dit is het gedeelte voor containerschepen). 
- Gedeelte km 10,5 0 km 11,2: 2,75 meter diepgang toegestaan.  
 
Het overige gedeelte van het Meppelerdiep (circa 9 kilometer) 
(beheerder/eigenaar Rijkswaterstaat) ligt in Overijssel en kent 
een toegestane diepgang van 3,25 meter.  Er zijn plannen voor 
een opwaardering van het Meppelerdiep (onder de noemer VIJM 
(vaarweg IJsselmeer-Meppel). Dat zou betekenen dat voor het 
hele Meppelerdiep een diepte van 3,25 wordt gehanteerd. 

VVD 71 Pag 115 
Ontwikkelingen 
Waarom staat er geen ontwikkeling omtrent GAE 
beschreven? Gaan we er vanuit dat dankzij de nieuwe 
visie van GAE (bijdrage van het Rijk) het allemaal goed 
komt, of kunnen we zelf ook nog een bijdrage leveren? 

In onze brief van 20 april 2021 (kenmerk 16/5.13/2021000721 
bent u geïnformeerd over ons voorgenomen besluit t.a.v. het 
toekennen van overbruggingsfinanciering en het toekennen van 
een extra krediet voor een brandweerkazerne. U heeft in die 
brief kunnen lezen dat ons uitgangspunt is dat het Rijk direct 
en/of indirect moet bijdragen in de exploitatie van GAE. Daar is 
enige tijd voor nodig, die ook financieel overbrugd moet worden. 
Wij nemen als aandeelhouders daar twee jaar de tijd voor. Of 
dat allemaal goed komt is niet zeker. In de VJN 2021 wordt 
voorgesteld eerdere beschikbaar gestelde middelen naar voren 
te halen t.b.v. deze overbruggingsperiode en er wordt gewerkt 
aan een lobbytraject richting het Rijk. Ondertussen werkt GAE 
haar toekomstvisie uit. Deze visie is door mevrouw De Groot op 
15 april 2021 aan uw staten toegelicht.  
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GL 72 In het najaar van 2020 is 21,6 miljoen overgeheveld ten 
gunste van de algemene middelen. 25,5 miljoen bleef 
als positief resultaat staan. In de toelichting is uitvoerig 
stilgestaan over het ontstaan van dit resultaat. Zo wordt 
gewezen op externe factoren. Ook is sprake van 
onduidelijkheid tussen de taken en 
verantwoordelijkheden tussen de diverse teams en team 
FPC. 
Zijn dit de eindconclusies of wordt dit nog nader 
onderzocht? 
Had dit ook voorkomen kunnen worden? Of is er ook 
sprake van onvoorzien? 

Met de (toekomstige) vervanging van het financiële systeem, 
bijbehorende vereenvoudigde opzet van de begroting en 
verbetering van managementinformatie, met name gericht op 
het eerder constateren van afwijkingen, willen wij de sturing 
verbeteren. Wij beseffen dat er tevens inzet nodig is op een 
cultuur en gedragsverandering. Hiervoor is begin 2020 een start 
gemaakt met de organisatieontwikkeling. 

GL 73 Heeft de corona pandemie bij het positief resultaat op 
enigerlei wijze een rol gespeeld? 

De coronapandemie zal hebben bijgedragen aan dit positief 
resultaat, maar kan zeker niet tot hoofdoorzaken worden 
gerekend. Alle afwijkingen boven 50.000,-- zijn in de jaarstukken 
per programma toegelicht. 

GL 74 De accountant spreekt van een afwijking van 9% van de 
totaal begrote lasten. Dit wordt gekwalificeerd als ‘fors’. 
Welke bandbreedte is gewenst? (percentage van de 
totaal begrote lasten). 

In het accountantsverslag 2019 noemt de accountant een 
afwijking van 3% van de totale begrote lasten een aanvaardbare 
afwijking. 

GL 75 In hoeverre is het realistisch om van de verbonden 
partijen cijfers aan te leveren voor de jaarrekening 
2021? En is nu reeds aan te geven welke verbonden 
partijen wel en welke niet aan deze wens tegemoet kan 
worden gekomen? 

De praktijk leert dat het niet realistisch is te veronderstellen dat 
de jaarcijfers van de verbonden partijen tijdig kunnen worden 
aangeleverd voor de provinciale jaarrekening. Deze jaarcijfers 
moeten vóór de accountantscontrole van de provinciale 
jaarrekening, die jaarlijks medio februari plaatsvindt, zijn 
aangeleverd om meegenomen te kunnen worden. De provincie 
kan deze jaarcijfers van de verbonden partijen pas opnemen 
zodra deze zijn vastgesteld door de besturen van de verbonden 
partijen. De verbonden partijen stellen doorgaans hun 
jaarrekeningen eind maart (gemeenschappelijke regeling) of 
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Staten-
fractie 

No. Vraag Antwoord 

eind mei/begin juni vennootschappen, stichtingen en 
verenigingen) vast. Een uitzondering hierop vormt de DEO 
waarvan de jaarcijfers 2020 wel vroegtijdig zijn aangeleverd en 
die daarom zijn opgenomen in de provinciale jaarrekening. 

GL 76 In de praktijk worden uitgaven gedaan die bijdragen aan 
meerdere beleidsdoelen. Is het mogelijk om in het 
vervolg een gespecificeerd overzicht te krijgen van 
uitgaven in relatie tot de zogenaamde Sustainable 
Development Goals? 

In het financieel systeem worden lasten/uitgaven gekoppeld aan 
één doelstelling, ook als zij wellicht aan meerdere beleidsdoelen 
bijdragen. Om het gevraagde overzicht te construeren, zouden 
provinciale doelstellingen specifiek toegewezen moeten worden 
aan de Sustainable Development Goals. Dit maakt onze P&C-
documenten niet overzichtelijker. 

GL 77 Met betrekking tot inkopen en aanbestedingen blijkt dat 
een bedrag van 309.000 euro niet in overeenstemming 
met de Europese aanbestedingsregels heeft 
plaatsgevonden. Was dit te voorkomen geweest? Of is 
er sprake van een ‘vergissing’ dan wel ‘kan wel eens 
gebeuren’? 

Zoals op pagina’s 5 en 6 van de toelichting van het statenstuk is 
aangegeven verschillen wij op dit punt van mening met de 
accountant. 
Door een samenloop van omstandigheden (de roep om extra 
steunmaatregelen voor het bedrijfsleven als gevolg van corona, 
alsmede vertraging in de aanbesteding van de 
raamovereenkomst) lag onze focus vooral op het resultaat. 

 
***  The End  *** 
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Voorwoord 

 

Als bij de notitie een voorwoord wordt gevraagd, dan moet het wel een notitie zijn die iets voorstelt. 

Die echt ergens over gaat. En laat dat bij de nota die nu voor (u of) je ligt het geval zijn. Een stuk over 

integriteit!  

 

De eerste reactie bij sommigen onder (u of) jullie zal zijn: “integriteit, daar moet je niet over schrijven, 

dan moet je doen. Of “integer, dat moet je zijn”. En dat is mooi gedacht……en tegelijk een 

onderschatting van de achterliggende vraagstukken. 

 

Simpel gezegd is het zo, dat de legitimiteit van het openbaar bestuur zwaar samenhangt met de mate 

waarin degenen die samen dat openbaar bestuur feitelijk vormgeven, integer handelen. En dat is nog 

niet eens zo eenvoudig. In de steeds complexer wordende maatschappij zijn vraagstukken rond 

integriteit regelmatig aan de orde. En in de publiciteit, want het bestuur ligt onder een vergrootglas. 

Een openbaar vergrootglas, wel te verstaan. En dat zal zo blijven. 

 

Daarnaast brengt de complexiteit van ons dagelijks werk een stevige mate van vrijheid en dus van 

verantwoordelijkheid met zich mee. De verantwoordelijkheid voor correct handelen. En correct is een 

eufemisme. Het gaat immers om een veelheid van afwegingen en persoonlijke verantwoordelijkheid 

voor ons handelen. Dat betekent dat de (provinciale) organisatie mijns inziens de plicht heeft ons allen 

daarbij te ondersteunen. En dit integriteitsplan voorziet daarin. 

 

Samengevat gaat dit plan over drie elementen: 

1. het tilt de bewustwording naar een leerproces; 

2. het leidt ertoe dat we aan de wettelijke eisen voldoen en dat de praktijk aan de hedendaagse 

kwaliteitsstandaard zal voldoen; 

3. het professionaliseert de integriteitsorganen. 

 

En voor wie dat te technisch klinkt: we gaan serieus aandacht besteden aan morele oordeelsvorming. 

Dat helpt je om de goede afweging op het goede moment te maken. Want integriteit is echt een ruim 

begrip. En dat ruime begrip, dat komt aan de orde in tal van acties ter uitwerking van dit plan. 

 

Leendert Maarleveld 

Dir.secr. a.i. 
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Inleiding 

De Provincie Drenthe wil een integere organisatie zijn, die het vertrouwen geniet van de burgers, 

bedrijven en organisaties met en voor wie werken. Deze doelstelling op het gebied van integriteit vloeit 

voort uit onze missie om de ambities van het Drentse bestuur te realiseren. Werken aan integriteit 

zoals in dit integriteitplan beschreven bevordert het gewenste gedrag binnen Drenthe volgens de 

leidende principes en kernwaarden zoals die zijn geformuleerd in de nota “Meer samen, nog sterker”. 

Van de Drentse bestuurders en medewerkers wordt verlangd dat zij een professionele kritische 

werkhouding hebben en meer in het algemeen op een open, eerlijke en integere wijze functioneren.  

 

Dat betekent dat de lat hoog ligt, omdat de kwaliteit van de provinciale overheid van wezenlijk belang 

is voor de kwaliteit van de Drentse samenleving. Om een breed palet aan taken te kunnen uitvoeren 

beschikken bestuurders en ambtenaren over uiteenlopende bevoegdheden. Beslissingen die de 

provincie neemt hebben een grote impact op de levens van mensen en bedrijven. De wijze waarop 

bestuur en ambtenaren samenwerken om kwalitatief goede beslissingen te nemen vormt een kritische 

succesfactor voor het functioneren van de provincie en het vertrouwen dat Drentse burgers in de 

provincie kunnen stellen.  

 

Drenthe heeft de afgelopen jaren al de nodige inspanningen verricht op het gebied van integriteit om 

aan de wettelijke vereisten te voldoen1. Om de eerdergenoemde ambities waar te kunnen maken wil 

Drenthe af van incident gedreven werken aan integriteit en de uitdaging aangaan om toe te werken 

naar een integriteitssysteem dat de integriteit ook daadwerkelijk borgt in de organisatie. Daarbij is het 

de wens om integriteit – meer dan nu het geval is - onderdeel te laten zijn van de dagelijkse 

werkpraktijk in de organisatie. 

 

Met het oog op deze gewenste completering en verdere professionalisering van het integriteitbeleid 

is dit integriteitplan voor de ambtelijke organisatie opgesteld.  

 

Leeswijzer 

Ten grondslag aan dit integriteitplan ligt een uitvoerige beleids- en systeemanalyse van het huidige 

integriteitbeleid. In bijlage 1 zijn de bevindingen uit deze analyse samengevat weergegeven.  

In hoofdstuk 1 is de visie op integriteit uiteengezet.  

Bij de implementatie van het integriteitsbeleid zal de komende jaren extra aandacht worden besteed 

aan de sleutelrol van de directeur secretaris, de concernmanagers en de teamleiders. Om die reden is 

hier in dit plan op verschillende plekken apart aandacht aan gegeven.  

Het implementatieplan is beschreven in hoofdstuk 2.  

                                                           
1 Waar in dit plan wordt gesproken over wettelijke vereisten of minima wordt geduid op de formele wetgeving zoals de 

Ambtenarenwet, de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP)  als de modelaanpak Basisnormen Integriteit 
Openbaar Bestuur en Politie (april 2006). Het hebben en uitvoeren van een beleidsplan op het gebied van integriteit is één 
van de Basisnormen. 
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1. Visie op integriteit 
In dit hoofdstuk worden de ambities en de pijlers van het Drentse integriteitbeleid die volgen uit de 

verrichte beleids- en systeemanalyse (bijlage 1) uiteengezet. Deze visie sluit aan op en ondersteunt de 

leidende principes en bijbehorende kernwaarden zoals beschreven in de inleiding. 

 

1.1 Onze ambitie: een integere organisatie 

 

Drenthe hanteert een brede, positieve invulling van het begrip integriteit. Integer handelen houdt 

méér in dan alleen het volgen van regels en voorkomen van integriteitschendingen. De komende jaren 

staat Drenthe voor de uitdaging om het werken aan integriteit nog meer onderdeel te laten zijn van 

de dagelijkse praktijk in alle delen van de organisatie. De ambitie reikt veel verder dan ‘op papier’ 

voldoen aan wettelijke minima. Het doel is het verder uitbouwen en onderhouden van een goed 

werkend integriteitsysteem binnen de provinciale organisatie dat de integriteit daadwerkelijk borgt.  

 

Van alle Drentse bestuurders en ambtenaren wordt verwacht dat zij integer handelen en hun 

professionele verantwoordelijkheid nemen, ook in de onderlinge samenwerking. Onder integer 

handelen wordt verstaan: voldoende rekening houden met de rechten, belangen en wensen van alle 

betrokkenen in specifieke situaties.  

 

Dit betekent dat bestuurders en ambtenaren:  

 

 zorgvuldige afwegingen maken van de rechten, belangen, en verwachtingen, ook in situaties 

waarbij het niet onmiddellijk duidelijk is wat de juiste keuze is; 

 zorgvuldig en verantwoordelijk omgaan met de bevoegdheden, middelen en informatie 

waarover zij vanuit hun functie beschikken; 

 in staat zijn om verleidingen te weerstaan en te voorkomen dat hij/zij in verleidelijke situaties 

terecht komt 

 correct omgaan met burgers, collega’s en anderen. 

 

De integere organisatie moet zich op haar beurt op een zodanige wijze inrichten dat ze zoveel mogelijk 

recht doet aan de mensen en organisaties met wie en waarvoor zij werkt.  

Daarvoor moeten wij beschikken over een werkend integriteitsysteem. Een werkend 

integriteitsysteem doet namelijk twee dingen: ten eerste stelt het haar mensen – medewerkers en 

leidinggevenden - in staat om moreel juiste beslissingen te nemen. Ten tweede spant de organisatie 

zich in om schendingen van wet- en regelgeving door haar medewerkers (inclusief leiding) zoveel 

mogelijk te voorkomen, en, waar nodig, zorgvuldig tegen vermoedelijke schendingen op te treden.  

 

Van Drenthe als goed werkgever wordt in het kader van integriteit onder meer verwacht dat het: 

 de ambtenaar beschermt tegen verleidingen door (onnodige) risico’s en verleidingen binnen 

diens functioneren weg te nemen. 

 het integriteitsbewustzijn en het (moreel) verantwoord optreden van ambtenaren bevordert; 

 het goede voorbeeld geeft en verantwoordelijk is voor het creëren van een veilige cultuur; 

 goed gedrag positief waardeert en optreedt tegen onoorbaar gedrag. 
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Meer specifiek stelt Drenthe zich de volgende doelen: 

 

 Integriteit dient op alle niveaus te gelden als een kritische succesfactor voor het functioneren 

van de provincie. 

 Integriteit hoort een beleidsfacet te zijn dat doordringt in alle activiteiten, met een stevige 

inbedding in de organisatie. 

 

1.2 De drie pijlers en het fundament van het Drentse integriteitsbeleid 

 

Tegen de achtergrond van een brede en positieve definitie van integriteit voert Drenthe een 

integriteitsbeleid dat is gebaseerd op drie pijlers  en een fundament (zie fig. 1 op pagina 8): 

 

1. Het inrichten en onderhouden van een gestructureerd moreel leerproces dat medewerkers en 

leidinggevenden ondersteunt bij het nemen van lastige beslissingen op de werkvloer waarbij het 

aankomt op hun zelfstandige oordeelskracht.  

2. Het beschikken over heldere regels, getoetst op kwaliteit en het periodiek actualiseren van 

bestaande regels op het niveau van de ‘best practises’. 

3. Het inrichten en onderhouden van een zorgvuldige handhavingspraktijk met een preventieve  

dimensie (via risicomanagement schendingen voorkomen) en een repressieve dimensie 

(vermoedelijke schendingen zorgvuldig oppakken en afwikkelen).  

4. Het inrichten van een integriteitsinfrastructuur die het installeren en het onderhouden van een 

morele leerproces, heldere regels en de zorgvuldige handhavingspraktijk ondersteunt. Tot de 

sleutelfiguren behoren de eindverantwoordelijke directeur secretaris, de concernmanagers, de 

teamleiders, de integriteitscoördinator (afgekort: IC), interne of externe feitenonderzoekers, de 

vertrouwenspersoon integriteit (VPI) en ongewenst gedrag (VPO), HR adviseur/arbeidsjurist, 

Concerncontroller, Coördinator Informatiebeveiliging, Functionaris gegevensbescherming en 

sleutelorganen (zoals de OR en het reeds opgerichte Platform integriteit) die een goede 

samenwerking en integrale advisering en ondersteuning dienen te borgen. 

 

Binnen onze organisatie zijn nog geen onderdelen terug te vinden die passen in het leerproces rondom 

integriteit. Ten aanzien van de handhavingspraktijk en de infrastructuur geldt dat er een bestaande 

handhavingspraktijk en infrastructuur is maar deze verder kan worden uitgebouwd en verbeterd.  

 

 

1.3 Ethisch leiderschap 

 

Om integriteit onderdeel te laten worden van de dagelijkse werkpraktijk is de bijdrage van de 

leidinggevenden cruciaal en ethisch leiderschap onontbeerlijk. Leidinggevenden vormen een 

essentieel onderdeel van de Drentse integriteitsinfrastructuur (zie fig. 1, pagina 8).  

Bij de implementatie van het integriteitsbeleid zal de komende jaren daarom extra aandacht worden 

besteed aan de sleutelrol van de directeur secretaris, de concernmanagers en de teamleiders.  
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Ethisch leiderschap kent vier dimensies die corresponderen met de pijlers van het Drentse 

integriteitsbeleid: 

 

 Medewerkers bewust maken van het belang van integriteit; 

 Integer handelen concreet bespreekbaar maken in teams en afdelingen. Dit houdt niet alleen 

in het markeren van de ondergrens, maar ook het herkennen van morele vraagstukken, het 

helpen onderzoeken daarvan en het vertalen van inzichten naar de praktijk; 

 Een goed begrip van regels en risico’s stimuleren; 

 Mogelijke schendingen signaleren en (door)melden; aanspreken en optreden als een concrete 

schending is vastgesteld en zorg bieden aan het team bij onderzoek naar een schending op de 

afdeling. 

 

Aangezien er van leidinggevenden op integriteitsgebied veel wordt verwacht, is het essentieel dat zij 

via scholing en praktische ondersteuning goed worden toegerust. Hier gaat Drenthe de komende jaren 

nadrukkelijker op inzetten.  
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Figuur 1: doel en pijlers van het Drentse integriteitsbeleid 

DOEL VAN HET DRENTSE INTEGRITEITSBELEID: 

De provincie functioneert integer als zij recht doet aan de mensen en instanties waarmee en 

waarvoor zij werkt. Dit veronderstelt dat de organisatie zich hierop heeft ingericht. Dat wil zeggen 

dat er sprake moet zijn van een werkend moreel leerproces en een zorgvuldige handhavingspraktijk. 

Heldere regels en goed toegeruste integriteitsorganen (d.w.z. leidinggevenden en 

integriteitsspecialisten) maken het integriteitssysteem compleet. 

Pijler 1: 

MOREEL LEERPROCES 

Pijler 2: 

REGELS 

Pijler 3: ZORGVULDIGE 

HANDHAVINGSPRAKTIJK 

Zelfstandig moreel oordeel 

Via training en oefening versterken 

medewerkers en leidinggevenden 

hun individuele oordeelskracht. 

Binnen teams en afdelingen is 

ruimte voor twijfel, reflectie en 

leren van fouten. 

De belangrijkste Drentse 
integriteitsregels staan 
in de gedragscode. 
Regels vormen een 
scharnierpunt binnen 
het integriteitssysteem. 
Enerzijds zijn ze een 
uitvloeisel van het 
morele leerproces en 
leggen ze gewicht in de 
schaal bij 
oordeelsvorming in de 
praktijk. Anderzijds 
steunt de 
handhavingspraktijk op 
de regels: van heldere 
regels gaat een 
preventieve werking uit 
en ze vormen de 
maatstaf aan de hand 
waarvan wordt bepaald 
of een handeling een 
schending is. 

Risicomanagement 

Preventieve handhaving beschermt 

medewerkers en management 

tegen a) verleidingen, b) 

schendingen door anderen, binnen 

of buiten de organisatie en c) 

onterechte of lastig te onderzoeken 

beschuldigingen. 

 

Moreel beraad 

Er wordt een proces op gang 

gebracht van gezamenlijk leren 

over lastige kwesties, waarbij 

collega’s optimaal gebruik maken 

van elkaars ervaringen, inzichten 

en denkkracht. Hierdoor nemen de 

kwaliteit en eenduidigheid van 

beslissingen toe. 

 

Controle en onderzoek 

Voor controle op processen 

alsmede voor het melden en zo 

nodig onderzoeken van mogelijke 

integriteitsschendingen beschikt de 

organisatie over goed doordachte 

procedures. Deze worden correct 

toegepast en regelmatig 

geëvalueerd.  

 

Moresprudentie 

Moreel beraad, op regelmatige 

basis, leidt tot een groei van 

overdraagbare morele kennis 

(moresprudentie). Dit helpt de 

organisatie zich verder te 

ontwikkelen en verbeteren. 

 

 Sanctie 

Het sluitstuk van zorgvuldige 

repressieve handhaving is, indien 

van toepassing, een proportionele 

straf (devies: ‘licht waar het kan, 

zwaar waar het moet’). 

INTEGRITEITSINFRASTRUCTUUR 

Tot de Drentse functionarissen met een taak op het gebied van het bevorderen van de integriteit 

behoren de directeur secretaris, de concernmanagers, de teamleiders (‘ethisch leiderschap’) en de 

integriteitscoördinator, de vertrouwenspersoon (voor integriteit en ongewenst gedrag), 

feitenonderzoekers, arbeidsjuristen,  concerncontroller, de coördinator informatiebeveiliging, 

functionaris gegevensbescherming en organen zoals de Ondernemingsraad, het Platform Integriteit. 

Samen vormen zij de ruggengraat van de Drentse integriteitsinfrastructuur. 
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2.  Implementatieplan 2018 – 2022  

  
Het implementatieplan beschrijft de concrete stappen die de komende jaren worden gezet. In dit 

hoofdstuk worden deze op hoofdlijnen weergegeven en uitgesplitst naar de diverse onderdelen van 

het integriteitsbeleid te weten: het morele leerproces, de regels, de zorgvuldige handhavingspraktijk 

en de integriteitsinfrastructuur.  

 

In paragraaf 2.6 van dit hoofdstuk is een schematische weergave van de fasering van de te nemen 

stappen opgenomen.  

 
 

2.1 Moreel leerproces  

 

Het morele leerproces is erop gericht om iedereen in de organisatie optimaal in staat 

te stellen het moreel juiste te doen. Dit betekent dat leidinggevenden en 

medewerkers de nodige kennis en instrumenten krijgen aangereikt voor het nemen 

van lastige beslissingen. Binnen teams moet voldoende ruimte zijn voor het 

signaleren van morele vraagstukken, delen van twijfels en leren van fouten.  

 

Stappen:  

 De eerste stap is het trainen van alle zittende medewerkers en leidinggevenden van Drenthe in 

het versterken van het zelfstandig morele oordeel door middel van de training morele 

oordeelsvorming (TMO). Deze training vormt ook een vast onderdeel van het scholingsaanbod 

voor nieuwe medewerkers/leidinggevenden; 

 De  vervolgstap in het morele leerproces is het op gezette tijden in teamverband houden van een 

zogenoemd moreel beraad ( zie toelichting);  

 Met het oog op het bevorderen van de bestuurlijk-ambtelijke samenwerking is in 2017 besloten 

een pilot (deels al uitgevoerd) gedeputeerde staten, CMT, de teamleiders en een groep 

ambtenaren die regelmatig met bestuurders om tafel zitten, rondom complexe dossiers te trainen 

en met een mix van deze personen een moreel beraad te houden. Door een gezamenlijk 

afwegings- en begrippenkader wordt de samenwerking verbeterd en de kwaliteit van de 

besluitvorming verhoogd.  

 De provincie Drenthe wil voor dergelijke morele beraden niet afhankelijk zijn van externe 

begeleiders; ingezet wordt op het opleiden van interne procesbegeleiders. Dit kunnen 

leidinggevenden zijn maar dat hoeft niet per se. Dat betekent dat kort na de start van de trainingen 

Morele Oordeelsvorming, interne procesbegeleiders worden opgeleid om het morele leerproces 

zelfstandig te kunnen onderhouden. Waar nog nodig kan nog gebruik worden gemaakt van externe 

begeleiders. 

 De doelstelling voor de langere termijn – vanaf 2020 – is het ontsluiten van waardevolle morele 

kennis (moresprudentie) die binnen teams tot stand wordt gebracht. Het gaat dan om kennis 

over kerndilemma’s, basisbeginselen en morele gevaren met een team- of directie-overstijgende 

betekenis.  
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Toelichting: 

 

Training morele oordeelsvorming 

Deze training versterkt het zelfstandige morele oordeel. Deelnemers maken kennis met een methodiek 

aan de hand waarvan zij hun morele oordelen zorgvuldiger kunnen afwegen en helder verantwoorden.  

Door alle medewerkers te trainen in het morele oordelen wordt op een zorgvuldige, systematische 

wijze een begin gemaakt met het installeren van een moreel leerproces binnen de provincie Drenthe. 

 

Moreel beraad 

Omdat een eenmalige training niet volstaat om het leerproces binnen de organisatie op stoom te 

brengen, is het belangrijk dat ook de tweede stap wordt gezet: door op gezette tijden in teamverband 

moreel beraad te houden, kunnen medewerkers en leidinggevenden de kennis en vaardigheden die zij 

in de TMO hebben verworven onderhouden en verder uitbouwen en het rendement van de trainingen 

aldus zo groot mogelijk maken. 

Daarvoor is het belangrijk om op gezette tijden – bijvoorbeeld twee keer per jaar – binnen een team, 

een afdeling of in gemixte samenstelling (eventueel met bestuurders) een moreel beraad te houden. 

In een dergelijke bijeenkomst onderwerpen de collega’s een lastige kwestie uit de werkpraktijk aan 

een moreel onderzoek, gebruik makend van het stappenplan dat ze hebben leren gebruiken in de 

training. Sommige teams zullen de gelegenheid aangrijpen om terug te kijken op een beslissing die 

eerder werd genomen en daarvan te leren. Andere teams bewaren, zo mogelijk, hun belangrijkste 

beslissing voor het eerstvolgende beraad.  

 

Voor het slagen van een moreel beraad, voor het enthousiasme van de ambtenaren en voor het 

draagvlak is een goede begeleiding van doorslaggevend belang. Om die reden zal snel gestart worden 

met het opleiden van interne begeleiders en wordt alleen waar nog nodig externe trainers voor de 

begeleiding van de morele beraden ingezet.  

 
Moresprudentie 

In het moreel beraad wordt morele kennis opgebouwd: inzicht in kerndilemma's, morele gevaren en 

grondbeginselen die in de weging van argumenten een rol spelen. Het is belangrijk om deze kennis te 

beschrijven, vast te leggen en op een toegankelijke manier te archiveren.  

 

 

2.2 Regels 

 

In Drenthe wordt aan de meeste wettelijk verplichte regelgeving op 

integriteitsgebied voldaan. Voor de komende beleidsperiode geldt dat alle verplichte 

regelingen aanwezig zijn en de bestaande regelingen worden getoetst op kwaliteit, 

zo nodig worden geactualiseerd en op het niveau van de ‘best practises’ worden 

gebracht.  

Onderwerpen waar regels nog ontbreken dan wel nog niet aan de wettelijke 

vereisten voldoen worden als eerste opgepakt.  

 

Stappen: 

 In 2018 wordt voldaan aan alle wettelijke minimumvereisten: 
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- Een onderzoeksprotocol zal worden vastgesteld; 

- Er zullen functies worden aangewezen waarvoor een meldplicht geldt ten aanzien van hebben 

van financiële belangen die de dienst kunnen raken. 

- Er wordt door de Staten een werkwijze vastgesteld over het afleggen van verantwoording over 

het gevoerde integriteitbeleid en de naleving van de gedragscode; 

 

 

 

 

2.3  Preventieve handhaving 

 

Bij heldere regelgeving past zorgvuldige handhaving. Dat begint bij een adequate 

preventie van schendingen, onder meer via voorlichting en bewustwording. 

Daarnaast is het zaak om risico’s op te sporen en zo goed mogelijk te beheersen door 

kwetsbaarheden te identificeren en werkprocessen optimaal in te richten. 

 

 

 

Stappen: 

 Een eerste stap die gezet moet worden om te voldoen aan de eis dat er inzicht moet zijn in de 

kwetsbare processen, functies en handelingen is om tot een top-5 te komen van de meest 

kwetsbare processen binnen Drenthe. In vervolg daarop worden gerichte, meer diepgravende 

risicoanalyses uitgevoerd door interne of externe experts. De opbrengst daarvan is een set 

concrete aanbevelingen ten aanzien van de (her)inrichting van werkprocessen.  

 Risicomanagement op het gebied van integriteit – in brede zin, dus inclusief omgangsvormen – 

wordt een integraal onderdeel van de diverse P&C/audit-cycli. 

 

Toelichting: 

 

Waar de organisatie dat kan, is zij op grond van goed werkgeverschap verplicht risico’s op het gebied 

van integriteit weg te nemen: werknemers mogen niet nodeloos kwetsbaar zijn voor verleidingen, 

beschuldigingen en schendingen door anderen (zoals collega’s, burgers of leidinggevenden). 

 

Bij risicomanagement wordt vaak in eerste instantie gedacht aan processen die kwetsbaar zijn omdat 

er geld in omgaat, omdat er gewerkt wordt met persoonsgebonden of anderszins vertrouwelijke 

gegevens of omdat er sprake is van handhavende taken. Maar ook aan minder voor de hand liggende 

processen kunnen (grote) integriteitsrisico’s verbonden zijn. Voorbeelden zijn hulpverlening aan 

kwetsbare groepen (zoals jeugd, ouderen of sociaal zwakkeren), beleidsadvisering op politiek 

gevoelige onderwerpen en werkzaamheden die kwetsbaar zijn voor tunnelvisie. 

 

Een ander punt is dat bij het scannen op risico’s tot dusver niet primair wordt gedacht aan risico’s op 

het gebied van ongewenst gedrag. Het is belangrijk om die ook in het vizier te krijgen, naast meer 

klassieke integriteitsschendingen. 
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2.4  Repressieve handhaving  

 

Het aantal schendingen reduceren tot nul is onmogelijk en is ook niet het doel. Het 

streven is een minimum aan schendingen, een optimale meldingsbereidheid en een 

zorgvuldige afhandeling van de meldingen.  

Aan alle medewerkers van Drenthe moet een zorgvuldig optreden gegarandeerd 

kunnen worden als er een vermoeden van een schending ontstaat. Dit geldt ook 

bij vermoedens die van buiten de organisatie komen. Dit is een recht dat de 

melder toekomt, degene die onder verdenking staat én zijn of haar collega’s. Hiertoe zijn duidelijke 

protocollen en procesafspraken nodig waarbij maatwerk altijd geboden blijft.  

 

Stappen: 

 Het meldsysteem moet worden verbeterd. Het proces van melding tot aan strafoplegging is nog 

niet op orde. De kans op onzorgvuldigheden in alle fases van de handhaving is daardoor groot.  

Opvallend is het lage aantal meldingen van vermoedens van integriteitschendingen2. Gegeven de 

omvang van Drenthe lijkt dit niet reëel.  

 Er dient een registratiesysteem te komen waarin alle meldingen worden opgenomen. 

 De regeling melding vermoeden misstanden moet worden geactualiseerd en nader uitgewerkt in 

heldere proces- en procedureafspraken die zowel medewerkers als leidinggevenden houvast 

geven bij het melden van en het omgaan met een vermoeden van een integriteitschending. 

 

Toelichting 

 

Het algemene beeld is dat het doen van meldingen van vermoedens van schendingen nauwelijks 

plaatsvindt. Het inzicht hierin ontbreekt. De zorgvuldigheid bij het omgaan van een vermoeden 

begint bij heldere communicatie – onder meer over de rol van de leidinggevenden en 

beschikbaarheid van vertrouwenspersonen en hun rol als sparring partner en over 

meldpunten/meldprocedures. Essentieel is een consequente begripsvoering rond termen als 

misstand, integriteitsschending en ongewenst gedrag – onder meer in brede regelingen en op 

huisnet. Waar drempels bestaan voor medewerkers om vermoedens te bespreken en te melden, 

moeten deze worden weggenomen. Dit zal de lage meldingsbereidheid, ten goede komen. 

 

Een tweede belangrijk element binnen een zorgvuldige handhavingspraktijk is eenduidigheid in de 

aanpak: de wijze waarop wordt omgegaan met signalen en meldingen hoort eenzelfde inhoudelijk 

verloop en globaal dezelfde doorlooptijd te hebben. Ook ten aanzien van de sanctionering kunnen de 

verschillen niet te groot zijn – uit een oogpunt van rechtvaardigheid, maar ook om een eventuele 

rechterlijke toetsing te kunnen doorstaan. Bij deze zienswijze past een (nog op te stellen) 

onderzoeksprotocol dat leidend moet zijn bij het doen van (voor-)onderzoek  en bij  de 

beschikbaarheid van (externe)onderzoekers. 

 

                                                           
2 Zie hiervoor bijlage 1, de samengevatte analyse. 
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Overigens brengt de aard van het handhavingswerk met zich mee dat er altijd ruimte moet zijn voor 

maatwerk en een zekere mate van keuzevrijheid. Zorgvuldige repressieve handhaving vraagt om een 

behoedzame, weloverwogen en stapsgewijze aanpak.  

 

Naar aanleiding van concrete integriteitsincidenten kunnen lessen worden geformuleerd op proces- 

en organisatieniveau. Waar in integriteitsonderzoek de schuldvraag en de verwijtbaarheid centraal 

staan, wordt bij het lering trekken de focus verlegd van de individuele ambtenaar naar de 

organisatiecontext en naar de vermijdbaarheid van vergelijkbare schendingen in de toekomst. 

 

 

 

2.5 Integriteitsinfrastructuur 

 

Om het integriteitsbeleid vorm te geven, uit te bouwen en te onderhouden is een 

solide infrastructuur nodig. Naast de aanwezige specialisten, zoals bijv. de 

integriteitscoördinator en vertrouwenspersoon vervullen binnen het Drentse 

integriteitssysteem leidinggevenden daarbij sleutelrol. De komende periode wordt 

erop ingezet dat zowel de specialisten als de teamleiders, coördinatoren en 

managers zich (meer) bewust worden van hun integriteitstaken en dat zij nieuwe 

concrete handvatten krijgen aangereikt om die taken goed uit te voeren  

 

Stappen: 

 Leidinggevenden inzicht bieden in hun taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten 

aanzien van het ‘managen van integriteit’, en ze hiervoor middels scholing en vorming voor 

toerusten (zie ook 3.6.1); 

 Taken, rollen en verantwoordelijkheden van de functionarissen met een speciale rol op het gebied 

van integriteit worden beschreven; 

 Wijze van monitoring uitvoering beleid en verantwoording wordt vastgesteld en uitgevoerd; 

 Een apart advies zal worden opgesteld of het nodig is om naast de bestaande organen, te weten 

de OR en het Platform integriteit nog een extra orgaan toe te voegen. Bijvoorbeeld om de 

bestuurlijke en ambtelijke top van de provincie gezamenlijk sturing te laten geven aan de 

ontwikkeling,  uitvoering en naleving van eenduidig integriteitbeleid binnen de provincie.  

 Meer aandacht besteden aan voorlichting over beschikbaarheid en rol van de 

vertrouwenspersoon. De naamsbekendheid en benaderbaarheid van de vertrouwenspersoon zal 

worden verhoogd, om de laagdrempeligheid te garanderen en het percentage gemelde 

(vermoedens van) schendingen omhoog te brengen. 

 

Toelichting: 

Tot de sleutelfiguren behoren enerzijds alle leidinggevenden en anderzijds integriteitsspecialisten en -

organen zoals integriteitscoördinator, vertrouwenspersoon, concerncontroller, HR-

adviseur/arbeidsjurist, functionaris gegevensbescherming, OR en organen als het Platform Integriteit. 

Duidelijk moet zijn welke rol de sleutelfiguren en de organen hebben en welke taken, bevoegdheden 

en verantwoordelijkheden daarbij horen. Tevens moet de monitoring van het beleid en de 

verantwoording daarover geborgd zijn. 
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2.5.1 Ethisch leiderschap in de praktijk 

 

Om het belang van ethisch leiderschap voor een solide infrastructuur te onderstrepen, is ervoor 

gekozen om een extra paragraaf toe te voegen met een samenvatting van alle integriteitstaken van 

leidinggevenden, die is bedoeld als aanzet voor gerichte actie en ondersteuning.   

 

Bewustwording   

Werken in een ambtelijke organisatie stelt hoge eisen aan het handelen van iedere manager en 

medewerker. Leidinggevenden hebben als het gaat om bewustwording rondom integriteit een 

belangrijke rol. Aandacht voor een brede, positieve invulling van wat integer handelen van een 

ambtenaar vraagt behoort tot het standaard takenpakket van de integraal manager – eigenlijk is het 

voor leidinggevenden elke dag de ‘Dag van de Integriteit’.  

 

Door zelf het goede voorbeeld te geven door het vermijden van integriteitschendingen en slechte 

omgangsvormen en door helder en correct te communiceren, zullen medewerkers eerder geneigd zijn 

tot het gewenste gedrag.  

 

De bewustwording start vanaf de eerste werkdag. Aan iedere nieuwe ambtenaar wordt de boodschap 

meegegeven dat Drenthe een integere organisatie wil zijn en integer handelen verwacht. Het 

introductieprogramma en het afleggen van de verplichte ambtseed bieden daartoe de mogelijkheid. 

Verder zijn de leidinggevenden binnen hun team, afdeling of directie verantwoordelijk voor een 

klimaat waarin discutabele omgangsvormen en andere integriteitsvragen op een laagdrempelige 

manier aan de orde gesteld kunnen worden. Dit kan op diverse momenten gebeuren, tijdens 

gesprekken tussen de medewerker en de leidinggevende, werkoverleggen en heidagen maar ook op 

meer formele momenten zoals tijdens gesprekken met rechtspositionele gevolgen. Bij informele 

momenten kan de leidinggevende desgewenst een integriteitspecialist uitnodigen, zoals een 

vertrouwenspersoon of een integriteitscoördinator. Hoe vaker het onderwerp integriteit ter sprake 

komt, hoe meer het een onderdeel wordt van de werkpraktijk. 

 

Een lagere drempel om elkaar aan te spreken kan daarnaast een positief effect hebben op de 

meldingsbereidheid ten aanzien van vermoedens van schendingen. Een hoge meldingsgraad is 

essentieel voor het in stand houden van een zorgvuldige repressieve handhavingspraktijk binnen de 

provincie.  

 

Het morele leren 

Bij het ondersteunen van medewerkers op integriteitsgebied hebben leidinggevenden een rol die meer 

omvat dan het stimuleren van een basaal integriteitsbewustzijn en het bespreken van regels. In 

situaties waarin regels niet onverkort de weg wijzen, moeten leidinggevenden het goede voorbeeld 

geven door een goede afweging te maken, moreel juiste beslissingen te nemen en deze zo nodig ook 

toe te lichten. 

 

Daarnaast moeten zij in staat zijn om ‘eerste hulp’ te bieden aan medewerkers die worstelen met een 

moreel vraagstuk. Ze moeten vragen die breder binnen het team spelen kunnen herkennen en 

aanvoelen wanneer moreel beraad een goed idee is – bijvoorbeeld omdat sprake is van een 

kerndilemma dat telkens weer de kop opsteekt. 
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Regelgeving 

Leidinggevenden herinneren medewerkers aan relevante regels (uit de gedragscode bijvoorbeeld) en 

leggen zo nodig uit wat die regels beschermen. 

Ook kwaliteitsbewaking van regelgeving is mede een taak van leidinggevenden. Als blijkt dat een regel 

incompleet of verouderd is, niet het bedoelde effect sorteert, onrechtvaardig uitpakt, vaak wordt 

overtreden en/of niet handhaafbaar is, is het aan de teamleider of manager om dit binnen de 

organisatie aan de orde te stellen. Het risico op schending van de betreffende regel is dan relatief groot 

en er zal moeten worden gekeken of de regel kan worden aangepast of afgeschaft. 

Een ander aandachtspunt is eenduidigheid in het optreden van leidinggevenden in situaties waarin 

regels worden overtreden: het management moet bij de handhaving zoveel mogelijk op één lijn zitten. 

Dit geldt zowel voor schendingen op het gebied van omgangsvormen als voor andere 

integriteitsschendingen. 

Preventieve handhaving 

Van leidinggevenden wordt verwacht dat hun risicobewustzijn voldoende is ontwikkeld om het belang 

in te zien van veelgebruikte beheersmaatregelen als persoonsgebonden systeemautorisatie, het privé 

houden van wachtwoorden, een ‘clean desk’-beleid en het vier-ogenprincipe. Zij geven zelf het goede 

voorbeeld en agenderen thema’s als gegevensbescherming en geheimhouding bij hun medewerkers, 

op zowel formele als meer informele momenten. 

Verder zien zij actief toe op naleving van regels en afspraken binnen (inherent) kwetsbare processen 

waarvoor zij verantwoordelijkheid dragen. Zo nodig schakelen zij hoger management en/of een 

specialist in om risico’s beter in kaart te brengen, waarna processen anders kunnen worden ingericht. 

Repressieve handhaving 

Leidinggevenden hebben verschillende taken bij vermoedelijke schendingen. Deze liggen niet op het 

gebied van het begeleiden of het zelf uitvoeren van onderzoek. Die taken zijn belegd bij 

andere integriteitsorganen binnen de provincie. 

Leidinggevenden hebben wel een signaleringstaak: via controle in het dagelijkse werk moeten zij alert 

zijn op mogelijke (bewuste of onbewuste) schendingen door medewerkers. Bij aanwijzingen voor een 

functioneringsprobleem of een lichte integriteitschending gaat de leidinggevende eerst met de 

betrokkene in gesprek. Lijkt een zwaardere integriteitschending aan de orde te kunnen zijn, dan moet 

een andere route worden gevolgd. In dat geval dient de leidinggevende altijd een formele melding te 

doen om onderzoek mogelijk te maken. 

Leidinggevenden zijn voor medewerkers vaak het eerste logische aanspreekpunt als die een schending 

vermoeden. Na een melding heeft de leidinggevende niet te onderschatten zorgtaken: voor de melder, 

voor degene die onder verdenking staat en voor alle collega’s in het team.  

In de slotfase van een handhavingstraject kan de leidinggevende via P&O input geven voor een in dit 

specifieke geval passende maatregel. Verder organiseert de leidinggevende nazorg voor het team, 
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zodat er ruimte is om na te praten over de ingrijpende gebeurtenis die een integriteitskwestie vrijwel 

altijd is. Dit biedt tevens de mogelijkheid om lessen te trekken uit wat er mis is gegaan, om de regels 

nog eens over het voetlicht te brengen, alsmede om de zorgvuldigheid waarmee de processtappen zijn 

gemaakt uit te leggen, hetgeen een positief effect heeft op de toekomstige meldingsbereidheid.  

 

Gerichte ondersteuning van Drentse leidinggevenden in hun rol van ‘ethisch leider’ 

De integriteitscoördinator zoekt samenwerking en verbinding met professionals binnen de Provincie 

Drenthe. 

Uiteraard moeten alle instrumenten, trainingen en andere activiteiten voor leidinggevenden de brede 

en positieve insteek van het Drentse integriteitsbeleid weerspiegelen. Dit betekent dat behalve aan 

het thema ‘stimuleren van bewustwording’ ook aandacht wordt besteed aan integriteitstaken op het 

gebied van het morele leerproces in de organisatie, de kwaliteit van regelgeving, risicomanagement 

en het optreden bij meldingen en vermoedens van schendingen. Op elk van deze vlakken moet het 

Drentse opleidingsprogramma leidinggevenden niet alleen voldoende inhoudelijke diepgang bieden, 

maar ook concrete handvatten. Het draait, met andere woorden, niet alleen om overdracht van kennis 

en informatie, maar ook om het trainen van vaardigheden. 

 

Voor het adequaat uitvoeren alle hierboven genoemde integriteitstaken is een ‘tweetrapsraket’ 

nodig: voordat leidinggevenden nieuwe initiatieven kunnen ontplooien op de werkvloer, moeten zij 

eerst zelf hun inzicht verdiepen in hun precieze rol en taak op het gebied van bewustwording 

rondom integriteit.   
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GEDRAGSCODE AMBTELIJKE INTEGRITEIT 
 

Paragraaf 1 Kernbegrippen van ambtelijke integriteit 
 
Provinciale ambtenaren stellen bij hun handelen de kwaliteit van de provinciale dienstverlening centraal. 
Integriteit is daarvoor een belangrijke voorwaarde. De belangen van de provincie, en in het verlengde 
daarvan de belangen van de burgers, zijn het primaire richtsnoer. Ambtelijke integriteit houdt in dat de 
verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt wordt aanvaard en dat er de bereidheid is om 
daarover rekenschap af te leggen. Een aantal kernbegrippen is daarbij leidend en plaatst de ambtelijke 
integriteit in een breder perspectief: 
• dienstbaarheid 
Het handelen van een ambtenaar is altijd en volledig gericht op het belang van de provincie en op de 
organisaties en burgers die daar deel van uitmaken. 
• professionaliteit 
Ambtenaren zijn vakmensen op hun terrein. Zij beschikken over de juiste kennis en vaardigheden en 
weten met nieuwe situaties om te gaan. Zij houden hun vak bij en nemen, waar nodig, initiatief.  
• onafhankelijkheid 
Het handelen van een ambtenaar wordt gekenmerkt door onpartijdigheid, dat wil zeggen dat geen 
vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van een dergelijke vermenging 
wordt vermeden. 
• verantwoordelijkheid 
De ambtenaar krijgt en neemt de verantwoordelijkheid die bij zijn functie past en is bereid daarover 
verantwoording af te leggen aan collega's, leidinggevenden, provinciebestuur en de burger.  
• betrouwbaarheid 
Op een ambtenaar moet men kunnen rekenen. Die houdt zich aan zijn afspraken. Kennis en informatie 
waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikt, wendt hij aan voor het doel waarvoor die zijn gegeven. 
• zorgvuldigheid 
Het handelen van een ambtenaar is zodanig dat alle organisaties en burgers op gelijke wijze en met 
respect worden bejegend en dat belangen van partijen op correcte wijze worden afgewogen. 
Deze kernbegrippen zijn de toetssteen voor de nu volgende gedragsafspraken. Gedragingen moeten aan 
deze kernbegrippen getoetst kunnen worden. 
 

Paragraaf 2 Gedragsregels ambtelijke integriteit 
 

1. Algemene bepalingen 
1.1 De gedragscode is openbaar. 
1.2 De ambtenaar ontvangt bij indiensttreding een exemplaar van de gedragscode. 
1.3 In gevallen waarin de gedragscode niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is 

beslissen Gedeputeerde Staten. 
 

2. Aannemen van geschenken en giften 
2.1 Geschenken en giften worden nooit aangenomen in ruil voor een tegenprestatie.  



2.2 Geschenken en giften die een ambtenaar uit hoofde van zijn functie ontvangt, worden gemeld en 
geregistreerd en zijn eigendom van de provincie. Er wordt een provinciale bestemming voor 
gezocht. 

2.3 Geschenken en giften die een waarde van minder dan € 50,-- vertegenwoordigen, kan de 
ambtenaar in afwijking van punt 2.2 behouden. Zij worden wel gemeld.  

2.4 Geschenken en giften - van welke waarde dan ook - worden niet op het huisadres ontvangen. 
Indien dit toch is gebeurd, wordt dit aan de leidinggevende gemeld en wordt een beslissing 
genomen over de bestemming van het geschenk of de gift. 

2.5 Geschenken en giften worden niet geaccepteerd zolang overleg- en onderhandelingssituaties 
gaande zijn. 

 

3. Excursies, werkbezoeken, studiereizen, congressen en evenementen 
3.1 Excursies, werkbezoeken, studiereizen en congressen moeten functioneel zijn en in het belang 

van de provincie. Voor evenementen zal dat niet steeds een voorwaarde kunnen zijn. Hier geldt 
als regel dat meerdere personen of instanties moeten zijn uitgenodigd zodat de openheid 
gegarandeerd wordt. 

3.2 Uitnodigingen worden nooit aanvaard in ruil voor een tegenprestatie. 
3.3    Er moet vooraf toestemming zijn verleend. 
3.4    De uitnodiging moet binnen de grenzen van de redelijkheid liggen. 
3.5 De provincie betaalt in ieder geval de reis- en verblijfkosten. 
3.6 Uitnodigingen worden vermeden zolang overleg- en onderhandelingssituaties gaande zijn. 
 

4. Lunches, diners en recepties 
4.1 Lunches, diners en recepties moeten functioneel zijn.  
4.2 Uitnodigingen worden nooit aanvaard in ruil voor een tegenprestatie. 
4.3 Uitnodigingen worden gemeld, zo mogelijk vooraf. 
4.4 Bij lunches en diners moet waar mogelijk sprake zijn van wederkerigheid (bijvoorbeeld om de 

beurt betalen). 
4.5 De uitnodiging moet binnen de grenzen van de redelijkheid liggen. 
4.6 Uitnodigingen worden vermeden zolang overleg- en onderhandelingssituaties gaande zijn. 
 

5. Verrichten van incidentele diensten voor derden in werktijd (houden van presentatie of 
lezing en dergelijke) 

5.1 Verzoeken aan ambtenaren om incidenteel in werktijd diensten voor derden te verrichten worden 
vooraf ter goedkeuring voorgelegd.   

5.2 Vergoedingen als blijk van waardering in de vorm van cadeaubonnen, flessen wijn en dergelijke, 
voor zoveel de waarde daarvan niet meer is dan € 50,--, mogen worden behouden. 

5.3 Vergoedingen in geldbedragen komen ten goede van de provincie voor zoveel die meer dan € 
50,--  bedragen. 

 

6. Draaideurconstructies 
Ambtenaren kunnen, anders dan bij hoge uitzondering, niet worden ingehuurd om tegelijkertijd als externe 
voor de provincie werkzaamheden te verrichten 
Voormalige provinciale ambtenaren worden niet binnen één jaar na ontslag ingehuurd voor het verrichten 
van provinciale werkzaamheden 



 

Paragraaf 3 Bestaande wettelijke en rechtspositionele gedragsregels inzake integriteit 
 
Een groot aantal gedragsregels die van belang zijn in verband met de integriteit van de provinciale 
ambtenaar is al neergelegd in wettelijke en rechtspositionele voorschriften. 
 
Wetboek van Strafrecht (WvS): 

- verduistering (artikel 359) 
- vervalsing (artikel 360) 
- verduistering, beschadiging, vernieling van akten, bewijsmateriaal, bescheiden en dergelijke 

(artikel 361) 
- fraude en corruptie (artikelen 362 en 363)  

 
Wetboek van Strafvordering 
Verder kan worden genoemd de verplichting voor de ambtenaar om aangifte te doen van misdrijven 
(artikel 162). 
 
Ambtenarenwet 
In de Ambtenarenwet zijn diverse zaken ten aanzien van de integriteit geregeld. Verwezen wordt naar 
paragraaf 2 (verplichtingen van overheidswerkgevers) en paragraaf 3 (verplichtingen van ambtenaren) 
van de Ambtenarenwet 2017, zoals die luidt na invoering van de Wet normalisering rechtspositie 
ambtenaren. Hierna worden enkele punten daaruit genoemd. 
 

1. In de eerste plaats bevat de Ambtenarenwet de algemene verplichting voor provincies en hun 
medewerkers om zich te gedragen als een goed werkgever, onderscheidenlijk een goed ambte-
naar. 

2. De provincies moeten daarnaast: 
- een integriteitsbeleid voeren dat is ingebed in het personeelsbeleid, onder andere via 

functioneringsgesprekken, werkoverleg, scholing en vorming; 
- een gedragscode integriteit opstellen; 
- het (jaarlijks) afleggen van verantwoording aan Provinciale Staten over het gevoerde  

integriteitsbeleid en over de naleving van de gedragscode regelen. 
3. De provincies moeten ook: 

- de verplichte eed of belofte voor ambtenaren bij hun aanstelling regelen en 
- voorschriften vaststellen over verbod, melding, registratie en openbaarmaking van 

nevenwerkzaamheden van hun ambtenaren, alsmede over verbod van financiële 
belangenverstrengeling en over melding van hun financiële belangen. 

4. Verder verplicht de Ambtenarenwet provincies om een procedure vast te stellen voor de melding 
van vermoedens van misstanden in de organisatie en biedt de Ambtenarenwet de ‘klokkenluider’ 
rechtsbescherming.  

5. Ten slotte is in de Ambtenarenwet geregeld dat de ambtenaar verplicht is tot geheimhouding van 
hetgeen hem in verband met zijn functie ter kennis is gekomen, voor zover die verplichting uit de 
aard der zaak volgt.   

 
 


