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Motivatie voor agendering: In de betrokken brief staan enkele suggesties m.b.t. het “buiten de 

deur zetten” van gelden, waar wij vraagtekens bij plaatsen, zoals: 
- Geld voor Vitaal Platteland onderbrengen in een op te 

richten natuurorganisatie; 
Verder zijn wij van mening dat, gegeven dat het uitstel van de 
effectuering van de wet Hof gekoppeld is aan de zittingsperiode 
van het huidige kabinet, het verstandig zou zijn om het tempo van 
de taskforce op te voeren en meer concrete opvattingen te 
ventileren dan de mogelijke oplossingsrichtingen die nu worden 
gecommuniceerd. Kortom: niet doorschuiven, maar aanpakken. 
 
Tenslotte vragen wij ons af wat de effecten zijn van het “stallen” 
van gelden bij verbonden partijen, met name betrekking hebbend 
op democratische legitimering en controleerbaarheid, dit laatste 
mede in het licht van recente rapportages die een niet optimistisch 
beeld scheppen van de controleerbaarheid van verbonden partijen 
 
 
 

Visie van de fractie  
Vragen aan de overige 
fracties: 

   
  
 
 

Vragen aan het college van 
GS: 

Deelt u de opvatting dat het gewenst zou zijn om het tempo van 
de taskforce op te voeren en de output te concretiseren? 
Kunt u een nadere toelichting geven op de oplossingsrichting 
nummer 5? Wij zien niet een onmiddellijk verband tussen vitaal 
platteland en natuurontwikkeling. 
Deelt u onze terughoudendheid over de democratische 
legitimering en de controleerbaarheid van verbonden partijen en 
zo ja, welke maatregelen gaat u treffen om hieraan tegemoet te 
komen?  
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Ondenrverp: Taskforces Wet Hof en BCF

Geachte voorzitter/leden,

Wijhebben uw staten toegezegd in het eerste kwartaal2013 verslag te doen van de

bevindingen van de interne taskforces Wet Hof en BCF om hiermee nadere afspraken

en beslissingen te nemen in samenspraak met uw staten. Met deze brief voldoen wij

aan deze toezegging.

ln het Regeerakkoord van het Kabinet Rutte ll zijn maatregelen opgenomen die hun

uitwerking kunnen hebben op de mogelijkheden die de provincie de komende jaren

heeft voor het plegen van investeringen. De belangrijkste zijn daarbij de invoering van

de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (de Wet Hof) en de mogelijke afschaffing van

het BTW-com pensatiefonds (BCF).

Op basis van de packagedeal die de koepels van de decentrale overheden (lPO,

UvW, VNG) met het Rijk hebben gesloten, is er op de korte termijn voor provincies

meer ruimte voor investeringen binnen de totale EMU-ruimte en bijoverschrijding blijft

een boete achterwege. Daarnaast wordt het BCF voorlopig niet afgeschaft, maar wel

van een maximum voorzien.

Hoewel er vooralsnog geen consequenties zijn verbonden aan de aangekondigde

maatregelen, hebben wij de afgelopen periode door middel van de inzet van organisa-

tiebrede taskforces gewerkt aan het uitzetten van de lijnen om het hoofd te bieden aan

de consequenties van de Wet Hof en een beperking/afschaffing van het BCF.
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Wet Hof
Voor het "omgaan" met de consequenties van de Wet Hof heeft de taskforce Wet Hof

diverse inventarisaties gemaakt van maatregelen die genomen kunnen worden
(u bent hierover diverse keren in 2012 ge:informeerd). Dit is gedaan op basis van een

vanuit het IPO uitgevoerde inventarisatie. Voor de Wet Hof geldt dat veel maatregelen

niet haalbaar zijn, bijvoorbeeld omdat ze niet toegestaan zijn vanuit het Besluit

Begroting en Verantwoording (BBV), de Wet Financiën decentrale overheden (Fido)

en/of de Regeling uitzetting derivaten decentrale overheden (Ruddo). Er blijft daarom

een beperkt aantal mogelijkheden over die nog in 2013 en anders uiterlijk in 2014
kunnen worden uitgevoerd. Vanuit de taskforce wordt gedacht aan de onderstaande

oplossingsrichtingen (die feitelijk neerkomen op vooruitbetalen en/of "buiten de deur

zetten", zonder al te veel aparte "Wet Hof'-constructies te bedenken, maar aan te

sluiten bij de bestaande).
1. RSP-gelden die gefinancierd worden uit de RSP-reserve in één keer uitbetalen.

2. Onderbrengen van (revolverende) middelen bij de NOM of Drentse Participatie

Maatschappij (DPM).

3. Gelden vanuit de Europese cofinancieringsreserve stallen bij het SNN (ge-

meenschappel ijke regel in g).

4. lnmiddels zijn de toekomstige in de Begroting opgenomen subsidies van de

Drentse Energie Organisatie (DEO) in één keer beschikt. Dergelijke betalingen

aan een stichting op afstand kunnen wellicht ook bij andere subsidies worden

toegepast.
5. Gelden vanuit de Reserve Vitaal Platteland onderbrengen bij een op te richten

natuurcoöperatie.

Op dit moment richten wij ons uitsluitend op de eerste oplossingsrichting. Dit gezien

de grote bijdrage die deze oplossingsrichting biedt voor de problematiek in het kader

van de Wet Hof. Wij zijn inmiddels met de gemeente Emmen in overleg om de RSP-
projecten daar financieel versneld uit te voeren. Dit gebeurt mede om in de jaren 2014

en later een lagere bijdrage vanuit deze projecten aan het EMU-saldo van de provin-

cie te bereiken. Uitgangspunt is dat de beschikking voor deze projecten versneld ge-

reed komt en dat uitbetaling van de bijdragen spoedig daarna kan volgen. Het gaat

dan om het totale bereikbaarheidspakket Emmen.

BCF
Wat betreft het BCF heeft een oriëntatie plaatsgehad op de omvang van het probleem

voor Drenthe en de in dat verband te nemen stappen. De vraag is nu of het aan de

orde is, het beleid en de uitvoering daarvan af te laten hangen van de mogelijkheid om

de BTW te compenseren. Daarbij is nog onduidelijk wat het effect zal zijn van een

beperking van de BTW-compensatie. Het is goed mogelijk dat op een bepaald mo-

ment inbesteden aantrekkelijker wordt dan uitbesteden en dat de inperking van het

BCF contraproductief werkt voor het realiseren van de doelstelling van het BCF. Ook

is een "wedloop" naar het maximum van de te compenseren BTW niet uitgesloten.

Voor het beperken van mogelijke consequenties van de maximering/afschaffing van

de BTW-compensatie is door de taskforce BCF in eerste aanleg gedacht aan het naar

voren halen (naar 2013) van projecten waarbij op de markt wordt ingekocht, om nog

maximaal te kunnen profiteren van BTW-compensatie. Daarbij zijn ook projecten bij

bijvoorbeeld gemeenschappelijke regelingen van belang, omdat daarbij vaak sprake is
van "doorschuif"-BTW. Dat is de BTW van een samenwerkingsverband die niet BTW-
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plichtig is maar wordt doorgeschoven naar de deelnemende gemeenten en provincies

die deze "doorgeschoven" BTW in rekening brengen bij hun BTW-compensatiefonds.

Gebleken is dat er geen extra (versnelde) projecten in 2013 kunnen worden uitge-
voerd. Redenen daarvoor zijn dat de investeringsprogramma's al ambitieus zijn opge-
zel, er afhankelijkheid bestaat van derden en er soms tijdrovende procedures moeten
worden doorlopen.
Enkele kruispuntreconstructies voor het knooppunt N34/Rondweg kunnen in 2014 wel
versneld worden uitgevoerd. Deze reconstructies zijn onderdeel van het bereikbaar-
heidspakket Emmen.

Resumerend: met de focus op RSP-projecten zien wij mogelijkheden om in te spelen
op de consequenties van de Wet Hof en de aanpassing van de BTW-compensatie-
mogelijkheden.

Wij verwachten u voor de zomer nader te kunnen informeren over de voortgang van
het proces.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

secretaris

coll.


