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Aan:
de heer N.A. Uppelschoten

(i.a.a. de overige statenleden)

Assen,4juni2014
Ons kenmerk 2313j 1201 4003356
Ondenrerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake financiële
verantwoordel ijkheid RS P-projecten

Geachte heer Uppelschoten,

ln uw brief d.d. 12 mei2014 hebt u een aantal vragen gesteld over de financiële ver-
antwoordelijkheid voor RSP-projecten. Deze vragen beantwoorden wijals volgt.

Vragen over het toezicht op het RSP-project Assen.

Vraaq 1

Was de provincie op de hoogte van het verwachte negatieve saldo?

Antwoord 1

Er is geen sprake van een negatief saldo. Het bedrag van € 6 miljoen dat de
provincie en de gemeenfe Assen zijn overeengekomen in de zogenaamde
salderíngsafspraak, is de uitkomst van het bestuurlijk overleg om te komen tot
beëindiging van de samenwerking. Bij onze brief van 27 maart 2014 en sta-
tenstuk 2014-615, Wijziging overeenkomst met de gemeente Assen inzake de

FlorijnAs, hebben wijde Staten hierover geïnformeerd. ln de beëindigings-
overeenkomst zijn (financiële) afspraken gemaakt met de gemeente Assen
over de verdeling van verantwoordetijkheden en rsrco's bij de onderscheiden

deelprojecten van de FlorijnAs. Het aan de gemeente Assen verschuldigde

bedrag is bedoeld ter compensatie van eventuele RSP-projecfzsico's (onder

andere het behalen van de afgesproken inverdíentaakstelling, kortingen door
het R'rjk en het btw-risico). De beschikbare decentrale REP-middelen voor
Assen zijn eveneens in de saldering meegenomen. De provincie heeft met de

nieuwe overeenkomst het risico afgekocht om in toekomstige tekorten bij te

moeten dragen.
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Vraao2
Welke controle heeft de provincie als medeverantwoordelijke verricht op de gang van
zaken bij dit project?

Antwoord 2
ln de (bestuurs)overeenkomst van 2010 is afgesproken dat de gemeente

Assen en de provincie samen de scope en financiële kaders van de FlorijnAs-
projecten vaststellen. De gemeenfe Assen is trekker/eindregisseur en risico-
drager. De vaststelling van de projecten c.q. deelprojecten en de bijbehorende
financiële kaders, alsook w'tjziging van de scope (vervangende maatregelen
en projecten), vinden plaats in de stuurgroep FlorijnAs.

Rapportage over de Asser projecten vindt plaats in de stuurgroep.
Daarnaast wordt RSP-breed gerapporteerd aan het Rijk via de vooñgangs-
rapportage SNN.

ln onze brief van 26 februari 2014, inzake de geactualiseerde risicoanalyse
2013/2014 van het RSP-programma, hebben wij de provinciale rol, verant-
woordelijkheid en sturing van het RSP-programma en de -projecten genoemd
De kaders zoals vastgesteld door de Staten vormen de basls van de samen-
werkingsovereenkomsten met de gemeenten. Via monitoring, zoals de
hieruoor genoemde rapportages, houden wij zicht op ontwikkelingen, provin-
ciale doelbereiking en financiële risico's. Zie hiervoor ook pagina 2 van ge-
noemde brief en onze brief van 24 januari 2013 (risicoanalyse 2012/2013).

Vraaq 3
Welke rapportages over het te verwachten verlies zijn verricht naar de Staten?

Antwoord 3
Zoals met Provinciale Staten is afgesproken, informeren wij de Sfafen over de
voortgang en realisatie van het programma RSP op een aantal momenten:
o via de reguliere planning & control-cyclus;
c via de jaarlijks geactualiseerde risicoanalyse;
o a/s daar aanleiding toe is, via afzonderlijk statenstuk of brief;
. op noordelijke schaalvia de vooñgangsrapportage SNN (zowel bestemd

voor Tweede Kamer als de Sfafen van de noordelijke provincies).

ln de jaarlijkse risicoanalyse/tussenrapportage van het RSP-programma en de
-projecten wordt ingegaan op de stand van zaken, nieuwe ontwikkelingen en
de belangrijksfe nsico's die de provincie loopt.

Voor de gemeente Assen hebben wij in de risicoanalyse 2013/2014 het risico:
"niet (volledig) realiseren van de inverdientaakstelling" als "oranje" gekwali-
ficeerd (score 6).Wü hebben in de begeleidende brief van 26 februaritoe-
gelicht dat dit risico ten opzichte van de risicoanalyse van het jaar daarvoor
(2012/2013) is toegenomen. Daarbij hebben wij de verwachting uitgesproken
dat wij op korte termijn met de gemeente Assen tot nieuwe bestuurlijke af-
spraken kunnen komen en dat wij de Staten hierover zullen informeren. Dit
laatste is gebeurd door middelvan de onder Antwoord 1 genoemde stukken.
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Vraao 4
Wat is de reden, dat op voorhand al geaccepteerd is, dat er een negatief saldo zal

zijn. Welke noodzakelijke maatregelen zijn kennelijk niet genomen om dit negatieve

saldo te voorkomen?

Antwoord 4
Zie het antwoord op de vorige vragen.

Vragen over de risicoreserve van de provincie in relatie tot de RSP-projecten

Vraaq 1

Hoeveel geld is er nu nog gereserveerd in de risicoreserve van de provincie voor de
twee resterende RSP-projecten?

Antwoord 1

Binnen de nsicoreserve vindt geen "reservering" plaats van middelen voor

specifieke projecten of programma's, zoals hef RSP. Zoals in de Begroting
2014 (pagina 139) is toegelicht, is de risicoreserve bedoeld om incidentele te-
genvallers op te kunnen vangen die niet door een specifieke voorziening of de
algemene reserue worden gedekt. De hoogte van de risicoreserve wordt vast-
gesteld na inventarisatie van de risico's die zich kunnen voordoen. Jaarlijks
wordt ìn de begroting in de paragraaf Weerstandsvermogen inzicht gegeven in
deze risico's en wordt het weerstandsvermogen bepaald. Vervolgens wordt in
de jaarstukken hierover gerapporteerd. De hoogte van de risicoreserue

bedraagt € 33,5 miljoen en is op dit moment op het gewenste niveau.

Binnen de RSP-reserve was een bedrag van € 21 miljoen beschikbaar voor
het afdekken van risico's. ln 2013 zijn deze middelen overgeheveld naar de ri-
sicoreserve, waarbij geldt dat indien zich ten aanzien van het programma RSP
risico's voordoen, een beroep gedaan kan worden op deze risicoreserue. Ont-
trekkingen en toevoegingen aan reserves worden altijd ter besluitvorming
voorgelegd aan Provinciale Staten. Zo hebben Provinciale Sfafen ingestemd
met het eenmalig beschikbaar stellen van € 6 miljoen aan de gemeente

Assen, ter compensatie van de huidige projectrisico's. Zie ook antwoord 1.

Vraao2
Hoe houdt de provincie toezicht op de financiële gang van zaken bij de twee reste-
rende RSP-projecten?

Antwoord 2
ln de samenwerkingsovereenkomsten met de gemeenten zijn plafondbe-

dragen afgesproken. ln de provinciale beschikkingen die op basrs van con-
crete projectplannen van gemeenten worden afgegeven, wordt onder andere
ingegaan op voorwaarden ten aanzien van monitoring en verantwoording.

Zoals eerder aangegeven, houden w| via monitoring zicht op ontwikkelingen,
provinciale doelbereiking en financiële nsico's. De voor-tgang van de RSP-
projecten, zowel inhoudelijk als financieel, wordt eveneens periodiek in het
bestuurl ijk overleg besproken.
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Vraao 3

ls er een rapportage beschikbaar over de verwachte eindsaldi bij deze projecten?

Antwoord 3
ln de Begroting 2014 wordt in Programma 3 Vitaal Drenthe: Regiospecifiek
Pakket de meerjarenbegroting 2014-2017 weergegeven (pagina 27). Via be-

stuursrapportages en/of financiële actualisaties wordt deze begroting geactua-

liseerd op basis van het verwachte bestedingsritme van de gemeenten. Op
basis hiervan worden de onttrekkingen en toevoegingen aan de RSP-reserve
verwerkt (zie pagina 149). Dit geeft inzicht in het verloop en het saldo van de

RSP-reserve (2014-2017). Naasf deze reguliere planning & control-docu-
menten rapporteren wfl de Staten jaarlijks over de risico's van het RSP. Zie

ook antwoord 3.

Vraao 4

Wat is de venruachting over de fínanciële consequenties voor de provincie?

Antwoord 4
Zie het antwoord op de vorige vragen.

Hoogachtend,

van Drenthe,

secretaris



 

 

Aan de voorzitter van de Provinciale Staten van Drenthe 

De heer J.Tichelaar 

Postbus 122 

9400 AC Assen 

Eelde, 12 mei 2014 

 

Betreft: schriftelijke vragen (artikel 41 RvO) betreffende financiële verantwoordelijkheid 

 RSP projecten 7 mei 2014 

 

Geachte heer Tichelaar, 

In de laatste vergadering van de Staten van Drenthe d.d. 16 april 2014 zijn de Staten akkoord gegaan 

met het voorstel van GS om 6 miljoen uit de risicoreserve van de Provincie Drenthe over te maken 

naar de Gemeente Assen. Dit onder de voorwaarde dat de volledige verantwoordelijkheid voor het 

RSP project de Florijn‐As bij de Gemeente Assen komt te liggen. 

Dat betekent dus concreet, dat de Gemeente Assen dus concreet dat de Gemeente Assen de 

financiële verantwoordelijkheid heeft aan het einde van het project. 

In Drenthe zijn echter drie grote RSP‐projecten: 

1. Het Atalanta project in Emmen 

2. Het RSP project in Coevorden 

3. Het nu afgestoten RSP project in Assen. 

Het was voor de PVV fractie verrassend, dat zonder eerdere rapportages en ineens melding werd 

gemaakt van een groot verwacht nadelig saldo op het RSP project in Assen en dat de Provincie 

haar verantwoordelijkheid kon afkopen voor 6 miljoen euro. 

Aangezien in de oorspronkelijke risicoreserve van de Provincie van de RSP projecten 2 miljoen 

euro zat en er nu 6 miljoen van de risicoreserve is overgeboekt voor een project van de 

Gemeente Assen roept dit de volgende vragen op over het toezicht op het RSP project Assen 

1. Was de Provincie op de hoogte van het verwachte negatieve saldo 

2. Welke controle heeft de Provincie als medeverantwoordelijke verricht op de financiële 

gang van zaken bij dit project 

3. Welke rapportages over het te verwachten verlies zijn verricht naar de Staten 



4. Wat is de reden, dat op voorhand al geaccepteerd is, dat er een negatief saldo zal zijn. 

Welke noodzakelijke maatregelen zijn kennelijk niet genomen om dit negatieve saldo te 

voorkomen. 

Aangezien in de oorspronkelijke risicoreserve van de Provincie van de RSP projecten 20 miljoen euro 

zat en er nu 6 miljoen van de risicoreserve is overgeboekt voor een project van de Gemeente Assen 

roept dit de volgende vragen op 

1. Hoeveel geld is er nu nog gereserveerd in de risicoreserve van de Provincie voor de twee 

resterende RSP projecten 

2. Hoe houdt de Provincie toezicht op de financiële gang van zaken bij de twee resterende RSP 

projecten 

3. Is er een rapportage beschikbaar over de verwachte eindsaldi bij deze projecten. 

4. Wat is de verwachting over de financiële consequenties voor de Provincie. 

Eén onverwachte tegenvaller van 6 miljoen op een project dat nog loopt en die blijkbaar niet 

voorkomen kon worden, kan een waarschuwing zijn voor de gang van zaken voor de twee andere 

RSP projecten.  

Het kan toch niet zo zijn dat de Staten opnieuw verrast gaan worden door een voorstel van GS 

om gelden uit de risicoreserve van de Staten over te maken naar Emmen en Coevorden. 

Het is zonde, dat eigen geld van de Provincie als een vorm van subsidie in de RSP projecten 

gestopt wordt zonder dat er een inhoudelijke discussie heeft plaatsgevonden in de Staten of 

deze bestemming wel een prioriteit is van de Staten. 

 

Namens de PVV fractie 

 

N.A.Uppelschoten 


